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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/4007

           Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-
delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Aralık 2012
CUMARTESİ

Sayı : 28512



22/10/2012 TARİHLİ VE 2012/4007 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde

yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf,

unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Ekli cetvellerde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile ilgili düzenlemeler

1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2012/4110

           Ekli “Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürür-

lükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/12/2012

tarihli ve 83819 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964

tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999

tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976

sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

12/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                     N. ERGÜN                                    E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA

İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 23/1/2012 tarihli ve 2012/2721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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           Karar Sayısı : 2012/4115

           Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz

televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan

radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2013 yılı

için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının

12/12/2012 tarihli ve 16997 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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GÖREVLENDİRME KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/85
           Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Hacı Ahmet SEVER, 195 sayılı Basın İlân Ku-
rumu Teşkiline Dair Kanunun değişik 5 inci maddesi gereğince, Basın İlân Kurumu Genel Kurul
Üyeliğinde yeniden görevlendirilmiştir.
                                                                 28/12/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:
BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın
Kartı Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Anadolu Ajansında;
a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına,

Genel Yayın Yönetmenine, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenine ve Dünya Haberleri Yayın
Yönetmenine,

b) Dünya ve Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenlerine bağlı olarak çalışmak kaydıyla
yayın yönetmeni, haber koordinatörü, editör, editör yardımcısı, görüntü yönetmeni, bölge müdürü,
bölge haber editörü, başmuhabir, başfotomuhabiri, başkameraman, baştercüman, muhabir,
fotomuhabiri, kameraman, tercüman, Pazarlama Koordinatörlüğü hariç başgrafiker ve grafiker
unvanlarıyla çalışanlara,

basın kartı verilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür-

lüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
—— • ——

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

“2) İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul
kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yöne-
timi ön lisans programlarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip
programlardan mezun olmak,”
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“3) Lise veya dengi okul mezunu olmak ve emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde,
sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında
veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav baş-
vuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Müs-
teşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına
ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, meslekî yeterlilik ile

bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen
sınava girer.

(2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve elektronik ortamda gerçekleştirilir.
(3) Sınav soruları; temel işletme, temel iktisat, finans, yatırım araçları, satış yönetimi,

pazarlama, sigortacılık, özel emeklilik sistemleri, bireysel emeklilik mevzuatı ve Müsteşarlıkça
belirlenen ilgili diğer mevzuata ilişkin konuları içerir.

(4) Sınav notu 100 üzerinden en az 65 olan adaylar sınavda başarılı sayılır. Sınavda ba-
şarısız olanlar yeniden sınava girebilir.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde
belirtilen programlarda öğrenimine devam edenler sınava girebilir. Bu kişiler için sınavın ge-
çerlilik süresi bir yıldır.

(6) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yılda en az iki kez sınav düzenlenir.
(7) Sınava ilişkin uygulama esasları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşar-

lığın uygun görüşü alınarak belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Başvurular, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin varlığı hâlinde reddedilir.
a) Adayın, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bent-

lerinde belirtilen programlardan mezun veya bu programlarda öğrenci statüsünde bulunmaması,
b) Lise veya dengi okul mezunu adayın, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin

(3) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaması,
c) Adayın, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelik

ve şartları taşımaması,
ç) Başvuru belgelerinin eksik veya yanıltıcı olması yahut gerçeği yansıtmaması.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesinde duyurulur. Sınav

sonuç belgesi, bireysel başvuran adayların adreslerine iadeli taahhütlü postayla gönderilir veya
Emeklilik Gözetim Merkezinin resmi internet sitesinde aday adına oluşturulan güvenli sayfadan
iletilir. Emeklilik şirketi aracılığıyla başvuran adayların sınav sonuç belgeleri ise kendilerine
iletilmek üzere ilgili şirketlere gönderilir. Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinde beş
yıl süreyle elektronik ortamda saklanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyanlara Emeklilik Gözetim
Merkezince Lisans belgesi verilir. Lisans belgesinin içeriği Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak
Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvuruda bulunulan tarihten en fazla altı ay önce alınmış arşiv kaydını içeren adlî
sicil belgesi,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Lisans ve tanıtım kartı olmadan emeklilik sözleşmesi satışı yapılamaz. Şirketler

bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bireysel emeklilik aracısı katılımcılarla emeklilik şirketi adına yap-

tığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım
kartını ve sicil numarasını kullanır. Tanıtım kartı olmaksızın bireysel emeklilik aracısı olarak
hiçbir işlem yapılamaz.

(2) Sicile kayıtlı bireysel emeklilik aracısının emeklilik şirketiyle yaptığı hizmet veya
acentelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu durum emeklilik şirketi
tarafından beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletilir. Tanıtım kartı, aracının ay-
rıldığı emeklilik şirketi tarafından ilgili hizmet veya acentelik sözleşmesinin sona erdiği tarihten
itibaren otuz gün içinde veya varsa çalışmaya başladığı emeklilik şirketi tarafından derhâl iade
edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetine ilişkin çalışma esasları
MADDE 17 – (1) Bireysel emeklilik aracısı, yapacağı her türlü tanıtım, pazarlama,

satış ve benzeri faaliyetinde ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uyar, mesleğin icaplarına ve
iyi niyet kurallarına uygun faaliyette bulunur, katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel
emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınır.

(2) Bireysel emeklilik aracısı, katılımcının yaşı ve beklentilerine göre, sistemin uzun
vadeli yapısını da göz önünde bulundurarak katılımcıya uygun tavsiyede bulunur ve katılım-
cının taleplerini dikkate alarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.

(3) Bireysel emeklilik aracısı ancak bir emeklilik şirketi adına bireysel emeklilik ara-
cılığı yapabilir.

(4) Bireysel emeklilik aracısı, 4632 sayılı Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan
merci ve kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt,
defter ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini doğrudan emeklilik şirketiyle veya
çalıştığı banka, sermaye piyasası aracı kurumu, sigorta aracılığı veya bireysel emeklilik aracılığı
kuruluşunun emeklilik şirketiyle tesis edeceği ilişki çerçevesinde yürütebilir. Bu kurum ve ku-
ruluşlar, bünyelerinde çalışan bireysel emeklilik aracılarının bu esaslara uygun hareket etmesini
sağlayacak tedbirleri almak zorundadır.

(6) Müsteşarlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerleri nezdinde çalışan bireysel
emeklilik aracıları temsil ettikleri katılımcılar için emeklilik şirketlerinden teklif alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan aracıların satış yetkileri iptal edilir.
Satış yetkisi bu şekilde iptal edilen aracıların listesi Emeklilik Gözetim Merkezince internet
sitesinde duyurulur. Bu kişilere ait tanıtım kartları, emeklilik şirketleri tarafından otuz gün için-
de Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda yer alan hususların tespiti hâlinde bireysel emeklilik aracıları hakkında

Müsteşarlık tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır.

a) Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmadığı tespit edilenlerin Li-

sansı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir.

b) Tanıtım kartı kullanmadan işlem yaptığı tespit edilenler uyarılır. Aynı fiilin tekrarı

halinde bu kişilerin Lisansı iptal edilir.

c) Tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verdiği tespit edilenler ile

yetkisiz kişilerce yapılmış satışları kendi yapmış gibi gösterdiği tespit edilenlerin Lisansı iptal

edilir.

ç) 17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı işlem yaptığı tespit edilenlere,

işlemin önemine ve sürekliliğine göre; 4632 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen idari

yaptırımlar uygulanır veya Lisansı üç aydan on iki aya kadar askıya alınır ve satış yetkisi dur-

durulur. Lisansın askıya alınmasını gerektiren fiilin üç yıl içinde tekrarı halinde Lisans iptal

edilir.

d) 19 uncu maddeye aykırı işlem yaptığı tespit edilenlerin Lisansı iptal edilir.

e) Sicile kayıt için bu Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığı veya sonradan kay-

bettiği anlaşılanların Lisansı iptal edilir.

f) Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapmış olduğu işlemlerden dolayı ilgili

Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen bir ihbar veya şikâyet sonucunda, mahkûmiyetine

karar verilen ve bu kararı kesinleşen kişinin Lisansı iptal edilir.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemler uygulanmadan

önce ilgili kişilerin savunması alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden iti-

baren bir ay içinde savunma gönderilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul

edilir. Müsteşarlığa savunmanın ulaşmasını müteakiben veya savunma hakkından feragat edil-

diği hâllerde bir ay içinde yapılan değerlendirme sonucunda alınan karar, bireysel emeklilik

aracısına ve varsa emeklilik şirketine yazılı olarak bildirilir. Lisansı iptal edilen kişilerin varsa

tanıtım kartı ve Lisans belgesi emeklilik şirketi tarafından derhâl alınır ve bildirimin yapıldığı

tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir.”

“(4) Kendi isteği ile meslekten ayrılan bireysel emeklilik aracılarının tanıtım kartını

emeklilik şirketi aracılığıyla otuz gün içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade etmeleri zo-

runludur. Bu kişilerin tanıtım kartı iptal edilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/8/2009 27334

29 Aralık 2012 – Sayı : 28512                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların

katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatı-
rıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların ia-
desine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen ek 1 inci maddesine ve 6327 sayılı Kanunun geçici
2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birikim: Devlet katkısı ve getirileri hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında

bulunan toplam tutarı,
b) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Devlet tarafından ka-

tılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutarı,
c) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcı-

nın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,
ç) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Müsteşarlıkça emeklilik göze-

tim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,
d) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,
e) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,
f) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emek-

lilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,
g) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa

yönelik tutarı,
ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
h) Sözleşme: 4632 sayılı Kanun kapsamında yapılan emeklilik sözleşmesini,
ı) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Devlet Katkısının Hesaplanması ve Ödenmesi

Devlet katkısının hesaplanması
MADDE 4 – (1) Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine ile-

tilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.
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(2) Şirketler, işveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenenler hariç, katılım-
cılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verileri,
emeklilik gözetim merkezince  belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluş-
tuğu günü takip eden iş günü saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim merkezine gönderir.  Şir-
ketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle
yükümlüdür. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre
gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol eder, aykırılık saptanan verileri düzeltilmek üzere şirket-
lere gönderir.

(3) Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden onuncu iş günü sonuna ka-
dar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü
tamamlar ve kayıt kesinleştirme bildirimini emeklilik gözetim merkezine gönderir. Bu tarihten
sonra yapılacak değişiklikler, yeni gönderilecek veriler ile bu tarihe kadar şirket tarafından tu-
tarlılığı, doğruluğu sağlanamayan ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan vermeyecek
şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında
dikkate alınmaz.

(4) Şirketler, 9 uncu madde kapsamında varsa mahsuplaşmaya konu tutarları, kayıt ke-
sinleştirme bildirimine kadar emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür.

(5) Kayıt kesinleştirme bildirimini takip eden iki iş günü içinde şirket ile emeklilik gö-
zetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üze-
rinden bir mutabakat belgesi elektronik ya da ıslak imza  kullanılarak imzalanır. Mutabakat
belgesinde yer alması gereken asgari hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

(6) Katkı payının ödendiği ayla ilgili devlet katkısı hesaplamasında mutabakat sağla-
namayan ödemeler, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu
müteakip bir yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde ödenecek devlet katkısı hesaplama-
sında dikkate alınır. Bu gecikme nedeniyle katılımcının maruz kaldığı zarar ilgili şirket tara-
fından karşılanır.

(7) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu ve-
rileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti  kimlik numa-
ralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde
yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. Devlet katkısı hesabında 5 inci maddede yer alan
limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınır.  Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi
olması durumunda, sözleşme bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı
paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşme-
lerine paylaştırılır.

(8) Emeklilik gözetim merkezi, mutabakat belgesinin imzalanmasını müteakip beş iş
günü içinde, Müsteşarlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrol-
leri yapar ve  katılımcı bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, şirket bazında
ödenecek devlet katkısı bilgilerini ise hesap formu ile birlikte Müsteşarlığa gönderir. Hesap
formunda yer alacak hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

(9) Devlet katkısının hesaplanmasında, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ka-
tılımcılar adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri
dikkate alınır; kanunen şirketçe katılımcı hesabına yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren
grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar,  başka bir
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şirketten aktarımla gelen tutarlar, işveren grup emeklilik sözleşmelerine yapılan katkı payı öde-
meleri, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri ve Kanunun geçici 1 inci madde-
sinin beşinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarlar hesaplamaya dahil edilmez. Kredi kartı ile
yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için katkı payının nakden şirket
hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.

(10)  Devlet katkısına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili olarak, şirketler ile emeklilik
gözetim merkezi arasında operasyonel süreci ve koşulları belirleyen bir protokol imzalanır.

(11) Bu maddede belirtilen işlem sürelerinde Müsteşarlıkça değişiklik yapılabilir.
Azami limit hesabı
MADDE 5 – (1) Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yı-

lıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplan-
masına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam
brüt asgari ücret tutarını aşamaz. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk
ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınır.
Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler
için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir katılımcının cayma hakkını kullanması veya emeklilik sözleşmesini sonlandı-
rarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen devlet katkılarının iade edilmesi, aynı tak-
vim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas kalan li-
mitini artırmaz.

(3) Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği
yıldaki limit esas alınır.

Devlet katkısının ödenmesi
MADDE 6 – (1) Müsteşarlık, hesaplanan devlet katkısını, emeklilik gözetim merkezi

tarafından gönderilen hesap formuna istinaden ödeme belgesinin düzenlenmesini müteakip beş
iş günü içinde emeklilik gözetim merkezinin hesabına öder. Emeklilik gözetim merkezi, Müs-
teşarlık tarafından gönderilen devlet katkısını, hesabına intikal ettiği gün içinde şirketlerin he-
saplarına öder.

(2) Şirketler, katılımcılara ait devlet katkısının hesaplarına intikal ettiği gün devlet kat-
kısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatını verir. Şirketler, devlet
katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin talimat kayıtlarını muhafaza eder ve denetime ha-
zır halde bulundurur.  Hesabına intikal eden devlet katkısının zamanında yatırıma yönlendiril-
memesi nedeniyle oluşacak zarar şirket tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Katkısı Hesabına Dair İşlemler

Şirketler arası aktarım
MADDE 7 – (1) Katılımcının, bir şirkette bulunan bireysel emeklilik hesabındaki bi-

rikimlerinin başka bir şirkete aktarılması durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutarlar da
9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hak-
kında Yönetmeliğin şirketler arası aktarım hakkındaki hükümleri dikkate alınarak katılımcının
birikimleriyle birlikte yeni şirkete aktarılır. Şirket, katılımcının birikimini oluşturan fon payla-
rının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satışını
gerçekleştirir ve nakde dönüştüğü gün ilgili tutarı aktarım yapılacak şirkete aktarır. Aktarım
yapılan şirket, bu tutarın hesaplarına intikal  ettiği gün devlet katkısına ilişkin fon paylarının
alım talimatını verir.
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(2) Katılımcının, önceki şirketinde ödediği katkı payları nedeniyle hesabına henüz in-
tikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar, şirkete ödendiği gün katılımcının
yeni şirketine aktarılır.

(3) Bu madde kapsamındaki aktarım ve yatırıma yönlendirme yükümlülüklerinin za-
manında yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarar şirket tarafından karşılanır.

Ayrılma ve hak kazanılmayan tutarların iadesi
MADDE 8 – (1) Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleşmesini sonlandı-

rarak sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine göre hak
kazanılan devlet katkısı ve getirileri, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Bi-
reysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dik-
kate alınarak kendisine ödenir.

(2) Kanunun ek 1 inci maddesine göre hak kazanılmayan devlet katkısı ve getirileri,
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.

(3) Şirket, katılımcı tarafından gönderilen ayrılma talep formunun intikal etmesini takip
eden iş günü emeklilik gözetim merkezini bilgilendirir. Şirket, formun intikalini müteakip
onbeş iş günü içinde, katılımcının devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisinin ve
hesapladığı hak kazanma oranının emeklilik gözetim merkezi kayıtları ile uyumlu olduğunu
teyit eder. Emeklilik gözetim merkezi, bu uyumun teyidi amacıyla şirketlerin emeklilik gözetim
merkezi nezdinde tutulan kendi kayıtlarına uzaktan erişimi için gerekli altyapıyı kurar. Ayrılma
işlemi gerçekleştirilmeden önce katılımcının sistemden ayrılmaktan vazgeçmesi durumunda
şirket, katılımcının bu yöndeki talebinin kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü emeklilik
gözetim merkezini bilgilendirir.

(4) Şirket, üçüncü fıkrada belirtilen teyidi sağlamasını müteakip katılımcının birikimini
oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak, devlet katkısı hesabındaki
fon paylarının satım talimatını verir.

(5) Şirket, fon paylarının nakde dönüştüğü gün, ilgili tutarı genel bütçeye gelir kayde-
dilmek üzere Müsteşarlık hesaplarına öder ve aynı gün saat 16.00’ya kadar emeklilik gözetim
merkezine ödemeyle ilgili bilgilendirmede bulunur. Emeklilik gözetim merkezi, kendisine ya-
pılan bildirim kapsamında Müsteşarlık hesaplarına ödenen tutarların kendi kayıtları ile uyu-
munu 10 iş günü içerisinde kontrol eder, eksik bir ödemede bulunulduğunun tespit edilmesi
durumunda şirkete kendi kayıtlarındaki tutarı esas alarak bildirimde bulunur ve ödemenin ta-
mamlanması için bir aylık ödeme süresi verir.  Bu tutarlara, ödeme yapılması gereken tarihten
eksik olan tutarın Müsteşarlık hesaplarına ödeneceği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı uygulanır. Şirket, bir aylık ödemesi süresinde eksik olarak ödendiği tespit edilen tutarı
Müsteşarlık hesaplarına ödemesi durumunda emeklilik gözetim merkezini aynı gün bilgilen-
dirir. Emeklilik gözetim merkezi, ilgili tutarın Müsteşarlık hesaplarına ödendiğine dair bilgi-
lendirmenin şirket tarafından kendisine ulaşmaması durumunda, bu durumu 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre tahsil edilmek üzere, sürenin dolmasını takip eden iş günü ilgili vergi daire-
sine bildirir.

(6) Katılımcının, devlet katkısının yatırıma yönlendirildiği fon payları için satım tali-
matının verildiği tarih itibarıyla hesabına henüz intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması
halinde emeklilik gözetim merkezi, devlet katkısının hesaplarına intikal ettiği gün; katılımcı
tarafından hak kazanılan tutarı şirkete, hak kazanılmayan tutarı ise Müsteşarlığın ilgili hesabına
öder. Şirket, kendisine ödenen tutarı, hesabına intikalini takip eden iş günü sonuna kadar katı-
lımcı tarafından bildirilen hesaba öder.
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Haksız olarak yapılan ödemelerin iadesi
MADDE 9 – (1) Devlet katkısının haksız olarak ödendiğinin tespit edilmesi durumun-

da, haksız ödenen devlet katkısı, varsa bunun getirisi ve gecikme zammı, haksız ödemenin tes-
pitini takip eden dönemlerde hesaplanacak devlet katkısından mahsup edilir. Mahsup edilecek
devlet katkısı getirisinin hesaplamasında, haksız ödeme tutarının Müsteşarlıkça emeklilik gö-
zetim merkezine ödendiği tarihten itibaren haksız ödemenin tespit tarihine kadar olan süredeki
getiri dikkate alınır. Gecikme zammı hesaplamasında, haksız ödeme tutarının Müsteşarlıkça
emeklilik gözetim merkezine ödendiği tarihle haksız ödemenin tespit tarihini müteakip Müs-
teşarlıkça yapılacak devlet katkısı ödemesinin emeklilik gözetim merkezinin hesaplarına intikal
edeceği tarihe kadar olan süre dikkate alınır ve haksız ödenen tutara ve getirisine bu süre için
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı uygulanır.

(2) Tespit tarihini müteakip yapılacak ilk devlet katkısı ödemesinden mahsup edileme-
yen tutarlar, müteakip devlet katkısı ödemelerinden mahsup edilir. Tespit tarihinden itibaren
dört ay içinde mahsup edilemeyen tutarlar için, söz konusu sürenin dolmasını takip eden iş
günü emeklilik gözetim merkezi tarafından şirkete bildirimde bulunularak bir aylık ödeme sü-
resi verilir. Emeklilik gözetim merkezi, ilgili tutarın Müsteşarlık hesaplarına ödendiğine dair
bilgilendirmenin şirket tarafından kendisine ulaşmaması durumunda, bu durumu 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere, sürenin dolmasını takip eden iş günü ilgili vergi
dairesine bildirir.

(3) Haksız ödemenin tespit tarihi;
a) Devlet katkısı işlemlerine ilişkin olarak denetim birimlerince hazırlanan denetim ra-

porunun Müsteşarlığın ilgili harcama birimine intikal ettiği tarih veya,
b) Emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan kontrollerde haksız ödemenin saptan-

ması durumunda, şirkete konuyla ilgili tebligatın yazılı olarak yapıldığı tarih veya,
c) Şirketin kendi yaptığı kontrollerde haksız ödemenin saptanması durumunda, şirketçe

bu konuda emeklilik gözetim merkezine bildirimin yazılı olarak yapıldığı,
tarihtir.
Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Şirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi ama-

cıyla aşağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik
şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulu-
nan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir. Devlet katkılarının;

a) Asgari yüzde yetmişbeşi, Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma
araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,

b) Azami yüzde yirmibeşi;
1) Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla

bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık
kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında,

2) İMKB 100 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki hisse senetlerinde
değerlendirilir.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin her biri için fon port-

föyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz.
(3) Fon portföyüne, İMKB repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleş-

meleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir. Bu şe-
kilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün yüzde birini aşamaz.
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(4) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirileceği fona ilişkin giderlerin karşılanması
için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim gi-
derine ilişkin kesinti dâhil, günlük yüz binde biri (yıllık %0,365) geçmeyecek şekilde fon iç
tüzüğünde belirlenir.

(5) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun yönetimin-
de aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır.

a) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon
portföyünün yüzde üçünü aşamaz.

b) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon
portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.

c) Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.
(6) İlgili fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara

ilişkin oranlara ek olarak, 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emek-
lilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer
alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

(7) Şirket, fondaki varlıkların değerinde, fiyat hareketleri, rüçhan haklarının kullanıl-
ması ve benzer sebeplerle dördüncü fıkrada yer alan sınırlama hariç yukarıda belirtilen oransal
sınırlamaların ihlal edilip edilmediğini aylık olarak kontrol eder ve bu şekilde ihlal edilen oran-
ların on iş günü içinde düzeltilmesini sağlar.

(8) Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılıp
aşılmadığı şirket tarafından her hesaplama dönemi sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon iç-
tüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık
değerine göre yapılır. Şirket tarafından yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların
aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona
iade edilir.

Devlet katkısına hak kazanma
MADDE 11 – (1) Emeklilik sözleşmesinin emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle

sonlandırılması durumunda katılımcı, devlet katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanır.
(2) 1/1/2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç

yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı ve getirilerinin yüzde onbeşine,
altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuzbeşine, on yıl ve daha fazla olması du-
rumunda ise yüzde altmışına hak kazanır. Hesaplamalar, emeklilik sözleşmesi bazında yapılır.

(3) İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında geçirilen süreler, emeklilik durumu
hariç, devlet katkısına hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İşlemlerde sorumluluk
MADDE 12 – (1) Şirketler ve emeklilik gözetim merkezi,  devlet katkısının hesaplan-

ması, bildirimi, kontrolü ve ödenmesine dair yükümlülükler ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer
yükümlülüklerinin doğru, zamanında ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde ger-
çekleştirilmesini sağlamak üzere bir kontrol sistemi oluşturur.

(2) Şirketler, kendi bünyelerindeki katılımcıların sözleşme bazında devlet katkısı ve
getirilerine hak kazanımı sürelerinin mevzuatta öngörüldüğü şekilde takibi için gerekli teknik
altyapıyı kurar.  Bu altyapı,  6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası hük-
münün uygulanması için gerekli takip sistemini de içerecek şekilde oluşturulur.
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(3) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere
uygun yapılmayan bildirimler ile ilgili işlem yapmaz, varsa bu bildirimlere istinaden yapılan
ödemeleri kaynağına iade eder.

(4) Denetim birimlerince yapılan denetim sonucunda; şirketin veya emeklilik gözetim
merkezinin bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluştuğu
tespit edilen kamu zararı, ilgili kuruluş adına borç dosyası açılarak takip edilir ve tahsilat, adına
borç kaydı açılan kuruluştan yapılır.

(5) Müsteşarlığın ilgili harcama biriminin sorumluluğu, devlet katkısının hesap for-
munda bildirilen tutarının bütçe tertibine uygun olarak ödenmesi, ödenek üstü ödeme yapıl-
maması ve ödemenin doğru muhasebe hesaplarından yapılmasıdır.

(6) Şirketler, emeklilik gözetim merkezine gönderecekleri kayıt kesinleştirme bildiri-
mine, bu bildirimlere konu işlemlerin oluşturulan kontrol sistemi çerçevesince kontrol edildi-
ğini, kasıt, kusur veya ihmalleri dolayısıyla oluşabilecek bütün zararlardan sorumlu olduklarına
dair beyannameyi ekler.

(7) Veri gönderim ve bildirim yükümlülüğünü, devlet katkısının hesaplanması ile devlet
katkısına ilişkin mahsuplaşma ve iade işlemlerinde sorumluluklarını gereği gibi yerine getir-
meyen şirketlerin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye soktukları kabul edilir ve şir-
ketlere, yaptıkları ihlalin mahiyetine göre Kanunun 14 üncü ve 22 nci maddelerinde belirtilen
müeyyideler uygulanır.

Zararların karşılanması
MADDE 13 – (1) Ödenen katkı payının şirketçe zamanında bildirilmemesi, eksik bil-

dirilmesi, doğruluğunun sağlanamaması veya ilgili verinin emeklilik gözetim merkezince tu-
tarlılığının ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan verdiğinin teyid edilememesi nede-
niyle katılımcıya gecikmeli şekilde ödenen devlet katkısının gecikme dönemine ilişkin varsa
getirisi, eksik ödemeye konu devlet katkısının katılımcının devlet katkısı hesabına ödendiği
tarihi müteakip iki  iş günü içinde şirket tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına
ödenerek birikimlerine ilave edilir.

(2) Bir katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir
yıllık süre geçtikten sonra, ödenmesi gereken bir devlet katkısı bulunduğunun tespiti halinde,
bu tutar ve bunun gecikme dönemine ilişkin getirisi şirket tarafından katılımcının bireysel
emeklilik hesabına ödenerek birikimlerine ilave edilir.

(3) Şirketlerce, 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamındaki yatırıma yönlendirme ve aktarım
yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi durumunda, ilgili tutarlar için söz konusu
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin sürenin sona erdiği tarih ile bu yükümlülüklerin
yerine getirildiği tarih arasındaki süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
gecikme zammı uygulanarak hesaplanacak tutar katılımcının devlet katkısı hesabına ilave
edilir.

(4) Emeklilik gözetim merkezinin, hesaplarına intikal eden devlet katkısını aynı gün
içinde şirketlere göndermemesi durumunda, bu tutara Müsteşarlığın ödeme yaptığı tarihten
emeklilik gözetim merkezi tarafından şirketlere ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı uygulanır ve hesaplanan
gecikme zammı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Müsteşarlık hesaplarına ödenir.

(5)  Emeklilik gözetim merkezinin bu Yönetmelikte belirtilen bildirim, hesaplama, kont-
rol ve tahsilat gibi sorumluluklarını belirlenen esaslar doğrultusunda yerine getirmemesi ne-
deniyle oluşan zararlar emeklilik gözetim merkezi tarafından karşılanır.
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(6) Bu Yönetmelik kapsamında zararların karşılanmasında kullanılacak getiriye ilişkin
hesaplama, ilgili devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fonun pay değerinde
ilgili sürede meydana gelen artış dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Vergi dairesine bildirim
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında emeklilik gözetim merkezi tarafından

vergi dairesine yapılacak bildirimlerde, amme alacağının tutarı, vadesi, amme borçlusunun adı
soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve bağlı bulunulan vergi dairesi müdürlüğü bil-
gilerine yer verilir.

Denetim
MADDE 15 – (1) Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hakedilmeyen

veya şirketlerce haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket he-
saplarına intikal eden devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş
ve işlemler Müsteşarlık denetim birimince yılda en az bir kez denetlenir.

(2) Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılacak fonlara ilişkin denetim
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Yıl ekleme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 1/1/2016 tarihi

itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sis-
teme giriş tarihine göre 1/1/2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alı-
narak, katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından,
bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen yıl ek-
lemesi yapılır. Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin devlet katkısına hak kazan-
maya esas süresine, 1/1/2013 tarihi itibarıyla ilgili sözleşmede;

a) Üç yıldan fazla ancak altı yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl,
b) Altı yıldan fazla ancak on yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde iki yıl,
c) On yıldan fazla kalınmış olması halinde üç yıl,
1/1/2016 tarihinde eklenir.
Devlet katkısının ödenmemesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 29/5/2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olan

bir katılımcının 29/6/2012 ile 29/6/2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle bir emeklilik
sözleşmesi veya sertifikasını sonlandırarak birikimlerinin bir kısmını veya tamamını alması
durumunda, 31/12/2014 tarihine kadar adına ödenecek katkı payları için Devlet katkısı öden-
mez. Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkını kullanan veya şirket tara-
fından sözleşme teklifi reddedilen katılımcılar için, bu kişiler sisteme girmemiş olduklarından,
bu hüküm uygulanmaz.

(2) 2012 yılında tahsilatı yapılan veya 2013 yılında şirket hesaplarına nakden intikal
etmiş olmakla birlikte, provizyonu 2012 yılında gerçekleştirilen katkı payı ödemeleri için Dev-
let katkısı ödenmez.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2008 tarihli ve 26750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik
Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci,
ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci fıkralarında yer alan “Bakanlığın” ibareleri “Müsteşarlığın”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan-
lığın” ibaresi “Müsteşarlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) İlgili ülkenin düzenleme ve denetlemeye yetkili mercileri ile Müsteşarlık arasında

ikili veya çok taraflı olarak imzalanmış bir işbirliği ve bilgi paylaşımı anlaşması olması halinde,
bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yabancı uyruklu veya yurt dışında yerleşik
kişilerce temin edilmesi gerekli belgelerin, Müsteşarlıkça belirlenen esaslara göre bu merci-
lerden doğrudan alınması veya belgeyle temini amaçlanan hususun bu mercilerce teyit edilmesi
mümkündür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL

EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA

AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernek,
Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına
Aktarım Hakkında Yönetmeliğin adında yer alan “ve Yıllık Gelir Sigortasına” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “veya yıllık gelir sigorta-
sına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2008 26750

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2009 27305
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “veya yıllık gelir sigortasına” ibaresi ile (j) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (i)
bendinde yer alan “çalışanlar ile bunların hak sahiplerini” ibaresi “çalışanları” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki
birikimler, 31/12/2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen, emeklilik sözleşmesine aktarıla-
bilir. Bu tarihte tanımlanmış katkı veya tanımlanmış fayda esasının yahut bunların her ikisinin
özelliklerini taşıyan emeklilik taahhüt planlarında tanımlı bulunan esaslara göre, fiili aktarım
tarihine kadar gerçekleşen yurt içi ya da yurt dışındaki tüm birikimler aktarıma konu edilebilir.”

“(3) Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması ve üyenin buna muvafakatı
şartıyla, pasif üyelerin birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Aktarım için hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması

şarttır. Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre aktarım bireysel veya grup
olarak yapılabilir.

(2) Tanımlanmış katkı esaslı emeklilik planlarından yapılacak aktarımlarda, emeklilik
birikimlerinin bulunduğu hesapların kişiselleştirilmiş olması, diğer taahhütlerin durumu ve
emeklilik taahhüt planının aktüeryal açıdan değerlendirmesi dikkate alınarak Müsteşarlıkça
uygun görülmesi halinde yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

(3) Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki aynı kişiye ait birikimler, aynı
emeklilik sözleşmesine aktarılabilir.

(4) Bir emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine
aktarılabilir.

(5) Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenir.
(6) Aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmaz ve

giriş aidatı alınmaz.
(7) Aktarım tutarı için devlet katkısı ödenmez.
(8) Aktarımın tek seferde yapılması esastır. Bireysel emeklilik sistemine yapılacak ak-

tarımda, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taah-
hütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar
gerçekleştirilmesi ve 5 inci maddede belirtilen aktarıma ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla,
aktarım kısım kısım da yapılabilir.

(9) Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için
her durumda aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın
yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az üç yıl kalması gerekir.

(10) Sosyal güvenlik sistemi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olan pasif üyelere
ve bu hakkı aktarım tarihinden sonra elde etmiş üyelere, 53 yaşını doldurmuş olmaları kaydıyla,
Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usuller kapsamında emeklilik gelir planından ödeme yapı-
labilir. Dokuzuncu fıkrada belirtilen sistemde üç yıl kalma şartı, bu kişiler için de geçerlidir.

(11) Emeklilik şirketi aktarım yapılmadan önce, aktarım için önerdiği ürünlerin özel-
liklerine ve yasal kesintilere ilişkin olarak hizmet sunucusu ile üye ve çalışanları bilgilendirir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(7) Bu maddeye göre hesaplanan sürenin kazanılmış olması için aktarım tarihini mü-
teakip veya aktarımın kısım kısım yapılması durumunda ilk aktarımın yapıldığı tarihi takiben
bireysel emeklilik sisteminde en az üç yıl kalınması gerekir. Üç yıllık süreyi doldurmadan sis-
temden ayrılan katılımcılar aktarım için gerekli şartı yerine getirmediğinden hiç aktarım yap-
mamış kabul edilir ve ayrılma işlemlerinde, aktarım öncesinde tabi olunan mevzuat hükümleri
dikkate alınır. Vefat veya malûliyet nedeniyle bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar için üç
yıl kalma şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Üye veya çalışan, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kal-

mak kaydıyla emeklilik taahhüt planındaki birikimini 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre
mevcut veya yeni yapılacak bir bireysel emeklilik sözleşmesine veya gruba bağlı bireysel emek-
lilik sözleşmesine aktarabilir.

(2) Hizmet sunucusu, yazılı talebin kendisine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde,
içeriği Müsteşarlıkça belirlenen aktarım bilgi ve hesap formunu üye veya çalışana gönderir.

(3) Üye veya çalışan, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte emeklilik şirketine baş-
vurur. İlgili şirket, kişiye talebine göre bir emeklilik planı teklifi sunar; önerdiği ürünlerin özel-
liklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik mevzuatına göre katılımcıya sunulması gerekli
bilgileri verir. Üye veya çalışan, teklifi kabul etmesi halinde, içeriği Müsteşarlıkça belirlenen
aktarım talep formunu imzalayarak hizmet sunucusuna gönderir ve aktarımın yapılmasını ister.

(4) Hizmet sunucusu, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını müteakip aktarım
tutarını emeklilik şirketinin ilgili hesap numarasına öder. Emeklilik sözleşmesi aktarılan tutarın
emeklilik şirketi hesaplarına intikal ettiği anda yürürlüğe girer.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) İş hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, hizmet sunu-

cusunun yetkili organlarınca alınmış karara göre tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların
bir kısmının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmeleri dahil herhangi bir emeklilik söz-
leşmesine grup halinde aktarılabilir.

(2) Hizmet sunucusu, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik
şirketine başvurur ve gruba dahil kişilerin bilgilerini elektronik ortamda şirkete gönderir. İlgili
şirket, hizmet sunucusuna gruba uygun bir emeklilik planı teklifi sunar; önerdiği ürünlerin
özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik mevzuatına göre sunulması gerekli bilgileri
hizmet sunucusu ile üye veya çalışanlara verir. Hizmet sunucusu, teklifi kabul etmesi halinde,
aktarım tutarını emeklilik şirketinin ilgili hesap numarasına öder. Emeklilik sözleşmesi aktarılan
tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/7/2008 26941
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5

VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE

ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK (715/2007/AT)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yol-

cu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve

Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik

(715/2007/AT)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EC) 715/2007 sayılı Regülasyonu ve bu Regülasyonu değiştiren

(EU) 566/2011 ve (EU) 459/2012 Regülasyonlarına paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (y) bendi

eklenmiştir.

“y) Doğrudan püskürtmeli motor: Emme sübabıyla hava çekildikten sonra emilen ha-

vaya benzinin püskürtüldüğü bir modda çalışabilen motoru,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(3) 1/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa tip onayı alacak M2 kategorisi ve N1 katego-

risinde yer alan Sınıf II ve Sınıf III araç ile N2 kategorisine ait araç ve özel sosyal ihtiyaçları

yerine getirmek için tasarımlanan araç, bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mev-

zuata, Ek I’in Çizelge 2’sinde belirtilen Euro 6 sınır değerleri hariç, eklerde belirtilen değerlere

uygun değilse, emisyonlar veya yakıt tüketimi ile ilgili gerekçelerle söz konusu araçlara AT

tip onayı veya ulusal tip onayı belgesi verilmez. Egzoz emisyonları ile ilgili deneyde, M2 ka-

tegorisi ve özel sosyal ihtiyaçları yerine getirmek için tasarımlanan araçlara uygulanan sınır

değerler, N1 kategorisinin Sınıf III araçların değerleri ile aynı olmak zorundadır.”

(11) Yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçların tescili, satışı veya hizmete

girişi amacıyla ve imalatçının tercihi üzerine, N1 kategorisi için sekizinci ve onuncu fıkralarda

belirtilen uygulanabilir tarihlerinden itibaren sekiz ay sonrasına kadar ve N2 kategorisi için de

aynı fıkralarda belirtilen uygulanabilir tarihlerinden itibaren yirmi ay sonrasına kadar doğrudan

püskürtmeli pozitif ateşlemeli bir motoru bulunan araçlara parçacık sayısı emisyon sınırı

6 × 10 12 #/km olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek I’deki Çizelge-1 ve Çizelge-2 aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli

iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorum-
lulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu,

9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuru-

luşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa
göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi
belgesini,

c) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini
vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan
müesseseleri,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/4/2009 27207

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/3/2010 27527

2- 30/11/2010 27771

3- 5/1/2012 28164
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ç) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saat-
leri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara
ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,

d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Mü-

dürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve
İzleme Programını,

f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip
olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı so-
rumlu olan kişiyi,

ğ) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültele-
rinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağ-
lığı ve güvenliği programı mezunlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik

çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere

sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı ola-
rak görevlendirir.

b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu
yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan
sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstle-
nebilir.

(2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını kar-
şılar.

(3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlar.

(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine
getirir.

(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan ki-
şiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.

(6) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muh-
temel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka
işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini
bilgilendirir.
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(7) İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya hizmet
satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.
(9) İşveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili yargı sü-

recini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü
MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi

gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların
tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanu-
nuna göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(2) İşveren ayrıca tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü olmasa
dahi; işyerinde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer göstermek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çalışma Usûl ve Esasları

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönet-

meliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.
(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B)

sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar
ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sa-
dece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun
belgeye sahip olması yeterlidir.

(4) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan
çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı ça-
lışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi
MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş gü-

venliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine ka-
tılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar
veya teknik elemanlara,

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak
en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda
başarılı olanlara,

3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis,
mimar veya teknik elemanlara,

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş
yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
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5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yar-
dımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman
olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş gü-

venliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine ka-
tılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar
veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühen-
dis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda
başarılı olanlara,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine

katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar
veya teknik elemanlara EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı
iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen
iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki gö-
revlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan katılabilir.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri
MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle

yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine

ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin
planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini,
kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde
bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bil-
dirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması
ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde
bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak ça-
lışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması
konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara

ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve gü-
venlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını
kontrol etmek.
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2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katıl-
mak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza,
yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına ka-
tılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı
doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak plan-

lanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya
kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki
örneğine uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sun-
mak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma
izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme

yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici
faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer
aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde ça-
lışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu ki-
şilerle işbirliği yapmak.

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken ted-

birlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir
süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu
çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ince-
leme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluş-
larla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri
ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyon-
lara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde top-
lam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının
ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
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İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini ya-

parken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının
sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari du-
rumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ih-
mallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bo-
zulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu ko-
nudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas
alınır.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit
ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte
yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine

getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına

yılda en az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000

çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek
olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan
için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sa-
yısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulun-
durularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak
görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500
çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının
500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek
olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Bir-
den fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda
geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
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İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi
MADDE 13 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyen ve sınavda başarılı olan

adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dos-
yanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına
katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Mü-
dürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin
getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen
ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler

Eğitim kurumu başvuru işlemleri
MADDE 14 – (1) Eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla, Genel Müdürlüğe bir

dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur:
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.
c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;
1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı,
2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı,
3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi yapa-

caklarına dair taahhütname.
ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres

tespit belgesi.
g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin

yer aldığı 1/50 ölçekli plan.
ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde eğitim kurumunun faaliyet

gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.
h) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alın-

dığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tara-
fından verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı
alt bendiyle (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân
kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektör-
lükçe yapılır.

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi ha-
linde, Genel Müdürlükçe tasdik edilir.
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Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar
MADDE 15 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraat-

hane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler
bulunamaz.

(2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbirine

bağlantılı aynı katlarında,
b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil

binalarda,
olması gerekir.
(3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir

değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4) Eğitim kurumlarınca, EK-3’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan

ve en/boy oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden
fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması
şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir.

Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar
MADDE 16 – (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz.
b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile

diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. 4 metre üzerinde olan yüksek-
likler hacim hesabında dikkate alınmaz.

c) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya müsaade
edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban ala-
nının %10’undan az olmaması ve dersliklerde pencerelerin yerden yüksekliğinin 90 santimet-
reden fazla olmaması şartları aranır. Binanın dış cephesinin tamamen veya kısmen camla kaplı
olması durumunda uygun ısıtma ve havalandırma sistemi şartı aranır.

ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten içe
ölçülmesiyle belirlenir. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik bulunan ko-
ridorlarda karşılıklı açılmamalıdır.

(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare.
b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması duru-

munda ise en az 25 metrekare.
c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde

toplamı en az 20 metrekare.
ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo.
(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden

meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin olması duru-
munda ise en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer bölümler
ile balkon ve koridorlar dikkate alınmaz.

(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır.
(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı

rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam
sayıya yükseltilir.
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Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları
MADDE 17 – (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal kon-

for şartları sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi
halinde, durumun tespitine yönelik ölçümlerin yaptırılması istenebilir.

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu
MADDE 18 – (1) Eğitim kurumları, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli

eğitim programı için bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan mühendis, mimar
veya teknik elemanlardan en az ikisiyle tam süreli, Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta
belirtilen konulara uygun eğitici belgesine sahip diğer eğiticiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi
yapar.

Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi
MADDE 19 – (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Mü-

dürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan
müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için ye-
rinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her
defasında otuz günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde
eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iade tarihinden itibaren bir yıl boyunca yapılan
başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Dosya üzerinde ve yerinde incele-
meleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosya-
sında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç on gün içinde Genel Müdürlükçe EK-4’teki
örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak istendiği takdirde,
aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla şube
için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi dü-
zenlenemez.

(3) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eğitim
için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.

(4) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:
a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve

internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel do-
kümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların ince-
lenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar
isim ve unvan olarak kullanılamaz.

b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim
olarak kullanılamaz.

c) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.
(5) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici bel-

gesine sahip olanlar görev alabilirler.
Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri
MADDE 20 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,
gereklidir.
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(2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş
gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların
vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda be-
lirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini ta-
mamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınır. Bu 6 aylık süre
boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğru-
dan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün
içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda
bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir ve yetkili yargı
mercilerine suç duyurusunda bulunulur.

Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Eğitim kurumları,
a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devre-

demezler.
b) Yetki aldıkları yerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet ve-

remez ve faaliyette bulunamazlar.
(2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen eğiti-

cilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin
yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.

(3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunlu-
dur.

(4) Eğitim kurumlarınca, görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur. Bu
dosyada, eğitici sözleşmesinin bir örneği ile sorumlu müdür tarafından onaylanmış eğitici bel-
gesi örneği bulundurulur.

(5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği
şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu müdür tarafından
onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak zorundadır.

(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür olarak
atanır.

(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu müdü-
rün bu süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle görevlen-
dirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla kurumda bulunması sağlanır.
Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her türlü iş ve işlemin ya-
pılmasını sağlar ve görevi süresince Genel Müdürlükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. So-
rumlu müdür veya vekilinin mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorum-
luluklarını yerine getirmesinden eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.

(8) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya
bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve
durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.

(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü için-
de durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün içerisinde tam sü-
reli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel
görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
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(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykırı ol-
mayacak şekilde eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene kadar, sözleşme
süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu
yazılı bildirim olarak kabul edilir.

(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu kurumla
düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev süresinden
fazla görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise kurumun so-
rumlu müdürü tarafından yürütülür.

(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren çi-
zelge EK-5’teki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlangıcında ders-
likte hazır bulundurulur. Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin devamsızlık
nedeniyle boş kalan kısımları dersin eğiticisi tarafından “KATILMADI” yazılarak doldurulur
ve imza altına alınır. Eğitim gününün sonunda katılımcı devam çizelgesi sorumlu müdür tara-
fından onaylanır. Devam çizelgeleri eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi
halinde kontrol ve denetime yetkili memurlara ibraz edilir.

(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-6’ daki örneğine
uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.

(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her türlü
belge ve bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.

(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiçbir ev-
rak ve dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz.

Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda

belirtilmiştir:
a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gönde-

rilmesi gereken her türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek.
b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını sağlamak.
c) Devam çizelgeleri ile eğitim katılım belgesinin usulüne uygun şekilde düzenlenme-

sini sağlamak.
(2) Eğitim kurumlarınca talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş

ve işlemlerde Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.
Eğitim programları
MADDE 23 – (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdürlükçe be-

lirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en
az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını
ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç işgünü önce Genel
Müdürlüğe elektronik ortamda bildirirler.

(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış
programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorum-
ludur.

(3) Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim ta-
rihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe
İSG-KATİP üzerinden bildirirler.

(4) Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı
zorunludur.
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(5) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik
yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak
Bakanlığın onayının alınması şartıyla eğitim kurumlarınca sadece programda görevli eğitici-
lerde değişiklik yapılabilir.

(6) Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim
kurumu içerisinde ilan edilir.

(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlanmadan
uygulamalı eğitim başlatılamaz. Uygulamalı eğitim tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.

Eğitim programlarına başvuru
MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına

aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına

katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru
yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren
diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş gü-
venliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş gü-
venliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
e) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar

için ise geçerli mevcut belge.
(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlan-

gıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması ala-
bilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru
yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eği-
tim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bu-
lunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim,
sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu
kayıtları esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Güvenliği Uzmanları ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri ile Sınavları

İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri
MADDE 25 – (1) İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı

olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nite-
likleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uy-
gulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir prog-
ram dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uy-
gulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş
olduğu işyerlerinde yapılır.
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Diğer sağlık personelinin eğitimleri
MADDE 26 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze

eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Ge-
nel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en
fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

Yenileme eğitimleri
MADDE 27 – (1) İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan ki-

şilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından
düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

(2) Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık per-
soneli belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde
uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe
belirlenir.

(3) (C) sınıfı belge sahiplerinin (B) sınıfı, (B) sınıfı belge sahiplerinin ise (A) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan bu eğitimler
kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden sayılır.

Sınavlar
MADDE 28 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Genel Müdür-

lükçe yapılır veya yaptırılır.
(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki

defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren
üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım
hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa
başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabi-
lirler.

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav so-
nuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Eğiticiler ve Belgelendirme

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi
MADDE 29 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş gü-

venliği uzmanlarına,
2) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği

programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
3) En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı

ve güvenliği uzmanlarına,
4) En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman ni-

teliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar

veya teknik elemanlara,
b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakülte-

lerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına
uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde,

EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi
sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim prog-
ramları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek müf-
redatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilir.

Eğiticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Genel Müdür-

lükçe belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfre-
datta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine
ulaşılmasını sağlar.

(2) Eğitim kurumlarında görevli olan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiti-
cileri, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.

(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş gü-
venliği uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla
görev alamaz.

Eğiticilerin belgelendirilmesi
MADDE 31 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma nite-

liklerine haiz olup; bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi ama-
cıyla;

a) Geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile
pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak
en az beş yıl çalıştığını gösteren belgeyi,

b) Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde
ders vermiş olanlar için; 29 uncu maddede belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans
diplomaları ve Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört
yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmi yazıların asıllarını,

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında kalanlar için ise 29 uncu
maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça belirlenen belge
bedelinin ödendiğini gösteren belgeyi, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen
veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin
getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belge-
lerin doğruluğundan belge sahipleri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 32 – (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip ve-

rilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurum-
larını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik
sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği
veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen
belgeler Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, izleme,
onay verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, elektronik
sistemler vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetki-
lidir.
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(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Müdür-
lükçe yazılı bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin ge-
çerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Genel Müdür-
lük onayının alınması zorunludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin iti-
razlar, ihtar puanının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel Müdürlüğe yapılır.
Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin listesi Genel Müdürlükçe Sosyal Gü-
venlik Kurumuna bildirilir.

İhlaller ve ihtar puanı uygulanması
MADDE 33 – (1) 29 uncu maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğrudan

iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-8 ve EK-9’da belirtilen ihtar puanları
uygulanır.

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin
ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde işleye-
cekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulan-
masının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

Yetkilerin askıya alınması ve iptali
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve

kurumların belgelerinin geçerliliği;
a) İhtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en

fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.
(2) Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren

durumların bir vize süresi içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle yetki belgesinin geçerliliği askıya
alınır.

(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince
bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliği as-
kıya alınan veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti yüz yüze eğitimi
başlamış olan onaylı program bitinceye kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın
bitiminde başlar. Yetki belgesi doğrudan iptal edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri her-
hangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.

(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumunda ön-
ceden yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliği
askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgeleri;
a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya

il sınırları dışında hizmet vermeleri,
b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
c) Bir vize döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını

gerektiren şartların oluşması,
ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme

yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,
hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
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(6) Bakanlığa bildirilen sözleşme veya eğitim katılım belgesi gibi her türlü evrakta ger-
çeğe aykırı beyan veya imzanın tespit edilmesi halinde, eğitim kurumunun yetki belgesi doğ-
rudan iptal edilir, sorumlu müdürün eğitici belgesinin geçerliliği ise 1 yıl süreyle askıya alınır.
Aynı tespitte eğiticilerin kusurunun olması halinde, kusuru olan eğiticinin belgesinin geçerliliği
1 yıl süreyle askıya alınır.

(7) Belgesi iptal edilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi sahip-
lerinin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına
kadar askıya alınır.

(8) Yetki belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu kurumlarda kurucu veya ortak
olanların iptal tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına
kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir eğitim kurumuna ortak ol-
maları halinde, bu kurumun yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askıya
alınır.

Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
MADDE 35 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki

eğitimlerde görevlendirilenler;
a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken

hiçbir etki altında kalmazlar.
b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ay-

rım gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler.
c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalı-

şanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde

görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız
çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde gö-
revlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu
kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağım-
sızlık içerisinde sürdürür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş

Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut eğitim kurumlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim planında

değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı
aranır.

(2) Mevcut eğitim kurumları bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içe-
risinde EK-2’deki örneğine uygun tabelayı, kurumun bulunduğu binanın girişine veya kurumun
girişine asarlar. Bu yükümlülüğü gerekli süre içerisinde yerine getirmeyen kurumların belgesi
doğrudan iptal edilir.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek
üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik bi-
rimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile ça-
lışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı, 8 inci ve
30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları

izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil
etmeye yetkili çalışanı,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
ç) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini

yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
d) İSG-KÂTİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Mü-

dürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve
izleme programını,

e) Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tav-
siyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kop-
yalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,

f) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi
bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şir-
ketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli
donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,
OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı
sorumlu olan kişiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbir-

lerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla
işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri
haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getiril-
mesini kendisi üstlenebilir.

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci
fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak ye-
rine getirebilir.

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gere-
ken durumlarda İSGB kurar.  Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen
haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(5) İşveren;
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde

çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç,

gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu

sağlamakla,
ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği

ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,
d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine

getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma sü-
resini sağlamakla,

yükümlüdür.
(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlen-

dirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin
bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.

(7) İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık
personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki
belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) İşveren;
a) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi,

iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsil-
cilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

b) Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma
saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.
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c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel ko-
nular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak
üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

ç) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgile-
rine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar.

d) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görev-
lendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,
b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dos-

yalarını,
saklar.
(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni

işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir
örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Ge-
nel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene
tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

Çalışanların hak ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı

ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

(2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bil-
gilendirilirler.

(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştiril-
mesi için;

a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve gü-
venliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görev-
lendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve
eğitim programlarına katılır.

ç)  Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultu-
sunda ve amacına uygun olarak kullanır.

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.

e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördükle-
rinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
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Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi
MADDE 9 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek

şekilde sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve

Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi için Sağlanacak Şartlar

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
MADDE 10 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun bel-

geye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işve-
ren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyer-
lerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına
uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta
kurulması esastır.

b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası
ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olma-
mak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.

c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların
acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundu-
rulur.

(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar
MADDE 11 – (1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi

gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine ge-
tirmeleri amacı ile asgari bu maddedeki şartları sağlar.

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,
a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden

az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.
b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını

sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren,  işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve

diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süre-
since kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve
50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koor-
dinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturu-
labilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması du-
rumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine uygunluk
sağlanır.

(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan ça-
lışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve bi-
rimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.
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(6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan
hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzen-
lenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi
MADDE 12 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş söz-

leşmesiyle çalışan en az bir;
a) İşyeri hekimi,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) Diğer sağlık personeli,
istihdamı zorunludur.
(2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı

unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
(3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına

yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik
bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği
uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tu-
valet ve lavabodan oluşur.

(4) OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı
ile yürütür.

(5) OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilme-
leri için o ilde şube açmaları zorunludur. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen
şartları sağlarlar. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol
ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı
illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.

(6) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi her-
hangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte be-
lirtilen şartları sağlarlar.

(7) OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve faa-
liyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda
yetkili bir kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır.

(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina
ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen ni-
teliklere uygun şekilde oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır. OSGB’lerin
iş merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binaların, İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin acil çıkış dü-
zenlemesine ilişkin hükümlerine uygunluğu yeterli kabul edilir.

(9) OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kulla-
nılan çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. OSGB’le-
rin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.

(10) OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması halinde 30 gün içinde yetki
belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu başvurular ilk başvuru
işlemlerine tabidir.

(11) Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel Mü-
dürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun
olmaması halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe şirkete 30 gün süre ve-
rilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin

Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma or-

tamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici

ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik
yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin
uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda plan-
lama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapıl-
ması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalı-
şanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bil-
gilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve ma-
ruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek has-
talıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklan-
masından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile
ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hak-
kında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip
getirilmediğinin izlenmesinden,

sorumludurlar.
(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendi-

rilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri,
OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendile-
rinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce iş-
verene teslim edilir.

(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin
normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka
bir kişi veya kuruma devredemezler.

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş
işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel
Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe
iade ederler.

Görevlendirme belgesi ve sözleşme
MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı

görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması du-
rumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.
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(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlendirilen
kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve deği-
şiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki
çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla, işyerine hizmetin sunulması için hesaplanan zorunlu
süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirilemez.

(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha halinde ve Yönetmelikteki eklerine
uygun olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

a) OSGB ile işveren arasında Ek-3’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve nüsha-
lardan biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. Son nüsha beş işgünü içinde iş-
veren veya OSGB tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hiz-
met verecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda ayrıca
bilgilendirir.

b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi
ile Ek-4a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-4b, diğer sağlık personeli ile Ek-4c’deki örneğine uygun
sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası işveren tarafından,
biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha işveren tarafından beş işgünü içinde
Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlendirme
yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş gü-
venliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme
belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler
tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini
kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki örneğine uygun çalışma taah-
hütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası beş işgünü içinde Genel
Müdürlüğe bildirilir.

(5) Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme veya
görevlendirme belgeleri üç işgünü içinde, yazılı olarak bildirilenler ise 15 işgünü içinde Genel
Müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili taraflara bildirilir.

(6) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi,
iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

(7) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

(8) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya başka
bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, çalışanlar arasından işyerinde görevlendirme yapıl-
mış olması halinde işveren; işyeri dışından hizmet alınmış olması halinde OSGB tarafından
durum beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(9) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ay-
rılması durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir
ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(10)  Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin
fesih işlemlerinin tamamı veya bir kısmı İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilebilir.
Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
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İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 15 – (1) İSGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş sağlığı

ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında işbirliği ve koordinasyon için-
de çalışır.

(2) İSGB veya OSGB’ler işverenle, işyerinde çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle ve bu-
lunması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen iş sağlığı ve
güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

(3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendiri-
lenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuruları ve Yetkilendirilmesi

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri
MADDE 16 – (1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe

ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur.
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi

olanları gösteren imza sirküleri.
b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile

bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler
OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname.

c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sa-
hibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.
d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya

adres tespit belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı

belgesi.
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belir-

tildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.
g) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alın-

dığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından ve-
rilen belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (f) ve (g) bentle-
rinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait değilse (a) bendi hariç diğer
bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası verildiğine dair
yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste OSGB kurulmasına dair
karar ile birinci fıkranın (a) ve (d) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi ha-
linde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda belgelerin noter
onaylı sureti gerekir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi
MADDE 17 – (1) OSGB tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlükçe in-

celenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaat-
larda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde in-
celeme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında
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30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler
giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın
tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(2) OSGB’nin bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde, başvuru dosyasında
bildirilen tam süreli çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesinin Genel Mü-
dürlüğe gönderilmesini takiben başvuru dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en
geç on iş günü içerisinde Genel Müdürlükçe Ek-2’deki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir.
Başka bir adreste şube açılması istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır.

(3) Yetki belgeleri, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilir. Vize başvuru işlemleri
ilk başvuruda istenen belgelerle yapılır ve inceleme dosya üzerinden tamamlanır. Genel Mü-
dürlükçe gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır.

(4) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini tamamlamadan
bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.

(5) OSGB’ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır.
a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve

diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda
sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların incelenmesinde
Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan
olarak kullanılamaz.

b) OSGB’ler tarafından, EK-8’deki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan
ve en/boy oranı 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulunduğu binanın uygun bir kısmına veya girişine
asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumun-
da, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren
tek bir tabela kullanılabilir. Bakanlık logosu, bu tabela haricinde hiçbir yazılı veya görsel do-
küman veya ortamda kullanılamaz.

c) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim
veya unvan olarak kullanılamaz.

(6) OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve dona-
nımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) OSGB sorumlu müdürü;
a) OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,
b) OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,
c) Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,
ç) OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden,
sorumludur.
(2) OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzman-

ları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.
(3) OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve iş-

lemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.
(4) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin

görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum
Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.
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OSGB’lerin faaliyet alanları
MADDE 19 – (1) OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan

planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet vere-
mez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay
almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak
şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı
OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabi-
lirler. Bu amaçla kullanılacak bölümler 12 nci maddede belirtilen bölümler içerisinde olamaz
ve görevlendirilecek personel mezkûr maddede belirtilen kişiler arasından atanamaz.

Vize işlemleri
MADDE 20 – (1) Vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen bedeli ödemeleri,
gereklidir.
(2) OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlanmasına

en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16 ncı maddede belirtilen belgelerle Genel
Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bi-
timinden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat
etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki bel-
gelerinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin ta-
mamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

İhtarlar
MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki

ihlallerde, OSGB’lere Ek-7’ de belirtilen ihtar puanları uygulanır.
(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin

ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl içinde işleyecekleri di-
ğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas alınarak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulan-
masının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

Yetkilerin askıya alınması ve iptali
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgele-

rinin geçerliliği;
a) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en

fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.
(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kap-

samındaki yetkilerini kullanamazlar.
(3) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;
a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya

il sınırları dışında hizmet vermeleri,
b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
c) Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi veya uygunsuz-

luğun bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin
zamanında yapılmaması,

hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
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(4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’nin ilgili birimine verilen yetki belgesinin geçerli-
liği;

a) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı,
b) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet

verdiğinin tespiti,
ç) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti, hallerinden

birinin varlığı,
halinde doğrudan iptal edilir.
(5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortakları başka bir ticari

işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden itibaren iki yıl
içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu
veya ortakların yetkili bir OSGB’ye ortak olmaları halinde, bu OSGB’nin yetki belgesi birinci
cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır.

(6) Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler, aynı şirket veya kurucular ile
altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin tamamlanmasına
kadar askıya alınır.

(7) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda
bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(8) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı
bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.

(9) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden ya-
pılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Genel Müdürlükçe
yetkilendirilen toplum sağlığı merkezleri bir yıl içerisinde 12 nci ve 16 ncı maddelerde belirtilen
şartları yerine getirmeleri halinde mevcut belgeleri OSGB belgesi ile bedelsiz olarak değişti-
rilir.

50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
sunmak zorunda olan ve İş Kanununa tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları söz
konusu hizmetleri 1/7/2014 tarihine kadar sürdürür.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden

yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına

uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ç) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile

ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara

uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana

gelme ihtimalini,
f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin be-

lirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları,

g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkile-
yebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi

İşveren yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağ-

lama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi
yapar veya yaptırır.

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk
değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
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Risk değerlendirmesi ekibi

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından ger-
çekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri he-

kimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen

çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalı-
şanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve
kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından
ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin gö-
revlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaç-
larını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tara-
fından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

Risk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşama-
sından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol
tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerek-
tiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada
sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

Tehlikelerin tanımlanması

MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin
ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
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ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
ile kadın çalışanların durumu.

i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri

ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde

hazırlanması gereken dokümanlar.
(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim

yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da de-
ğerlendirilebilir.

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hü-
kümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikosos-
yal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya
çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu
hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya plan-

da olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden

kaynaklanabilecek tehlikeler.
ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında

çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik dü-
zen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek
tehlikeler.

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve
gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılma-
masından kaynaklanabilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri
ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın ön-
leme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek
tehlikeler.

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kulla-
nılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıkla-
rından kaynaklanabilecek tehlikeler.

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek teh-
likeler.
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h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendiril-
memesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durum-
larda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik
ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol,
ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında
kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet se-
viyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

Risklerin belirlenmesi ve analizi
MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu

tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin,
nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mev-
cut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin
özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya
da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir
arada kullanılarak analiz edilir.

(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci
ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dik-
kate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklü-
ğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı
hale getirilir.

Risk kontrol adımları
MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale geti-

rilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu

mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basa-

makları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama
ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya
konulur.

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak iz-
lenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamam-
lanır.

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma
önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması
sağlanır.
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(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk
seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki
adımlar tekrarlanır.

Dokümantasyon
MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde

dokümante edilir.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri

hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin

adı.
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
e) Tespit edilen riskler.
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit

edilen risk seviyesi.
(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren ki-

şiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşiv-

lenebilir.
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,

tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını

veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen
veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler mey-

dana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çık-

ması.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken

işyerlerinde risk değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme politika

belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş
riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.
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Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları
MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda,

yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı
risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinas-
yon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgi-
lendirir.

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya si-
teleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının
koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, iş-
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda
gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Ba-
kanlığa bildirir.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi
MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:
a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca

gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk

alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler

ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.

Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk
kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların gideril-
mesini sağlar.

Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden ça-

lışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve gü-
venlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

Risk değerlendirmesi rehberleri
MADDE 17 – (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından

yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir.
Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak;
sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-
işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gös-
terdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek
veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yayımlanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi

ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorun-
luluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-
yasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak petrolden teknik düzenlemelere
uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edil-
meden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri; benzin türleri, nafta (ham-

madde, solvent nafta hariç), gazyağı, motorin türleri ve biodizeldir. Kurumdan izin alınması ve
sonrasında belgelendirilmesi kaydıyla Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurt dışından temin edilen ve
ulusal marker uygulaması kapsamında bulunan referans test yakıtlarına ulusal marker eklenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük gi-
rişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak pet-
rolden teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak eta-
nole ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca
belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Tesislerinde ulusal marker ekleme işlemi yapılacak depolama lisansı sahipleri ve
biyodizel üretimi yapan işleme lisansı sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentle-
rinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ulusal marker eklenmiş

akaryakıt veya ulusal marker eklenmiş benzin türlerine harmanlanacak etanol içerisinde yeterli
şart ve seviyede ulusal marker olup olmadığının kontrolü, Kurum personeli veya Kurum adına
yetkilendirilen kişilerce yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; nafta ve gazyağı için 1/7/2013

tarihine kadar uygulanmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
12/4/2006 26137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/7/2006 26240
2- 10/10/2006 26315
3- 5/5/2007 26513
4- 30/11/2007 26716
5- 13/2/2008 26786
6- 28/5/2008 26889
7- 22/6/2008 26914
8- 17/12/2010 27788
9- 17/5/2011 27937
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa istinaden

yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Tarife

MADDE 2 – (1) Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen

sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle

bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ilinde bulunan rizikolar için bu tutar

15 TL olarak uygulanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına

göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL’dir.

(2) İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda yukarıdaki tarife fi-

yatı üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

(3) 28/2/2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere, poliçe süresinin sonunda sigortanın

en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları

üzerinden %20 oranında indirim yapılır.

(4) 1/3/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, poliçe süresinin sonunda sigortanın

en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları

üzerinden birinci yenilemede %10, ikinci yenilemede %20 oranında indirim yapılır. İkinci ye-

nileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde %20 oranı korunur.

(5) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

(6) Deprem bölgeleri ayrımında, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınır. Ancak

yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı

tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, kamu kurumlarınca

bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kuru-

lunca belirlenir.
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(7) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Çelik, betonarme karkas yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan ya-

pılardır.

b) Yığma kagir yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş,

tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve

tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

c) Diğer yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Azami teminat tutarı

MADDE 3 – (1) Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek

azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 150 bin TL’dir.

Sigorta bedelinin tespiti

MADDE 4 – (1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için

aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüz-

ölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir

meskenin sigorta bedeli 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uy-

gulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan

kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sa-

yılır.

Sigortanın süresi

MADDE 6 – (1) Sigortanın süresi bir yıldır. Süresi dolan poliçe sigortalı veya sigorta

ettiren tarafından her yıl yenilenir.

Yetkili sigorta şirketleri ve primlerin tahsili

MADDE 7 – (1) Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından

doğrudan satış uygulamaları yoluyla veya Kurum nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili si-

gorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belir-

lenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, Doğal Afet Sigortaları Yönetim Ku-

rulunca belirlenen şartlara bağlı olarak kredi kartıyla veya benzeri başka düzenli ödeme yön-

temleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.
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(2) Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması

gereken zorunlu deprem sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi

veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır. Kredi süresince, sigortalı tarafından

yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin

yenilemesi gerçekleştirilir.

Komisyon

MADDE 8 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem si-

gortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından ya-

pılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için

%12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari

komisyon 10 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye aittir.

Birinci fıkrada belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi

aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla

sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına

ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde

teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

(4) Doğrudan satış uygulamalarında hizmet alınan kuruluşlara ödenecek ücret Yönetim

Kurulunca belirlenir.

İhtiyari sigorta

MADDE 9 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu

deprem sigortası yapamaz. Ancak zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya bi-

naların yeniden yapım değerinin 3 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek

olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için zorunlu deprem sigortasının ya-

pılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir. İhtiyari

deprem teminatı sunan sigorta şirketi zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğunu kontrol

etmek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zo-

runlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrası 1/3/2013 tarihinde, diğer maddeleri

1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Deprem Sigortası Genel Şartlarının A.1 numaralı maddesinde yer alan “587 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname” ibaresi “6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu” olarak, “tsunami” ibaresi

“dev dalga (tsunami)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“A.2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

2.1- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu

hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

2.2- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında

ve mezralarda yapılan binalar,

2.3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

2.4- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

2.5- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı

tespit edilen binalar,

2.6- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye ay-

kırı olarak inşa edilen binalar,

2.7- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken ola-

rak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların B.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“B.2- Hasarın Tespiti

Bu sözleşme ile sigorta edilmiş binalarda meydana gelen zararın nedeni, niteliği ve

miktarı DASK’ın veya yetkili kıldığı kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasında yapılacak

anlaşmayla tespit edilir.

Büyük ölçekli bir hasar meydana gelmesi durumunda DASK, hasar tespitlerinin süratle

yapılabilmesini teminen teknolojik olanaklardan da yararlanarak basitleştirilmiş hasar tespit

uygulamaları geliştirebilir.”

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların B.5 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Genel Şartların C.1 numaralı maddesinin son fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Genel Şartların C.2 numaralı maddesinin başlığı “Sigorta Ettirenin

Beyan Yükümlülüğü, Fesih ve İptaller” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik

yapması halinde DASK sözleşmeyi feshedebilir.”

29 Aralık 2012 – Sayı : 28512                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 105



MADDE 7 – Aynı Genel Şartların C.6 numaralı maddesinin başlığı “Tahkim ve Yetkili

Mahkeme” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu

olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna

başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında

belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna

başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.”

MADDE 8 – 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Deprem Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Genel Şartlar 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ

VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN

2013 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen mü-

dafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen mü-

dafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlan-

mıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yö-

nelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 182 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 282 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 310 TL, 

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 310 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL,
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e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 310 TL,

f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâ-

kimliklerinde takip edilen davalar için 310 TL,

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 561 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 630 TL,

Ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAYALARIN VE DİĞER KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ

KORUNMASI HAKKINDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE

İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SGM: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2012/21)

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayaların

ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip

Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin Ek I’inin, Kısım II, Bölüm II’sinin

3.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İmalatçı, tampon alt yüksekliği 425 mm’ye eşit veya 425 mm’den büyük ve 500 mm’den

küçük araçlarda bu deneyi veya Bölüm III’te belirtilen deneyi uygulamak için seçim yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’in, Kısım II, Bölüm II’sinin 3.3 maddesinin birinci

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Aracın, 78/2009/AT Yönetmeliğinin Ek I, madde 2.1.(a) veya madde 2.1.(b)’sine uy-

gun olarak deneye tabi tutulması durumunda, imalatçı çıkarılabilir bir çeki kancasının bulun-

duğu yerde azami 132 mm genişlikte bir muafiyet bölgesine ilişkin istisna için başvurabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’in, Kısım II, Bölüm II’sinin 4.6 maddesinin birinci

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Aracın, 78/2009/AT Yönetmeliğinin Ek I, Madde 2.1.(a)’sına uygun olarak deneye

tabi tutulması durumunda, çarpma tertibatının alt tarafı, tamponla ilk temas esnasında ayrıca

±10 mm’lik bir toleransla yer referans seviyesinde olabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’in, Kısım II, Bölüm V’inin 3.2 maddesinin beşinci

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kaput ön kenarına doğru üst bacak şekli deney için seçilmişse, kaput ön kenar deney

alanı içinde yanal olarak 165 mm dahilindeki hiçbir nokta 200 J’ün üzerinde bir çarpma kinetik

enerjisi gerektirmedikçe, çocuk/küçük yetişkin kafası için seçilen her bir deney noktası aynı
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zamanda kaput ön kenar referans çizgisinin asgari 165 mm gerisinde veya 1000 mm’lik bir

çevre sarma mesafesinin gerisinde olmalı, bu değerlerden hangisi seçilen deney noktasından

geride ise o değer seçilmelidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’in, Kısım II, Bölüm V’inin 3.2.3 maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir:

“3.2.3 ‘HPC1000 Bölgesi’ ve ‘HPC 2000 Bölgesi’ alanları birçok bölümden oluşabilir

ve bu bölümlerin sayısı sınırlı olmamalıdır. Çarpılan bölgenin belirlenmesi, kafa şekli ile kaput

üstünün ilk temas noktası tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’inin, Kısım II, Bölüm VI’sının 3.2 maddesinin

ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Yetişkin kafa çarpma tertibatı ile ön cam deneyleri için seçilen deney noktaları, birbi-

rinden asgari 165 mm mesafede, görüş alanı bölgelerine bakılmaksızın şeffaf veya şeffaf ol-

mayan cam malzemesini içerecek şekilde bütün ön cam sınırlarının en az 82,5 mm iç tarafında,

ön cam arka referans çizgisinin en az 82,5 mm veya 2100 mm’lik bir çevre sarma mesafesinden

hangisi seçilen deney noktasına göre daha ileride ise o mesafenin ilerisinde olmalı ve kafa şek-

linin ön cam ile ilk temasından önce herhangi bir dış gövde yapısına (örneğin; kaput arka kenarı,

silecek kolları) temas etmemesi sağlanmalıdır (bakınız: Şekil-8).

MADDE 7 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’in, Kısım II, Bölüm VII’sinin 3.3.2 maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3.3.2. HPC1000 Bölgesi ve HPC1700 Bölgelerinin tanıtımı. İmalatçı, kafa koruma

kriterinin sırasıyla 1000’i (HPC1000 bölgesi) ve 1700’ü (HPC 1700 bölgesi) geçmemesi ge-

reken kaput üstü bölgelerini (AT) 78/2009 Yönetmeliğinin Ek I madde 3.5’inde belirtilen şart-

lara uygun olarak tanımlamalıdır. Çarpılan bölgenin belirlenmesi kafa şekli ile kaput üstünün

ilk temas noktası tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe ekli Ek I’in, Kısım V’inin 3.7 ve 4.7 maddeleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir:

“3.7. Çarpma tertibatının ilk doğal frekansı 5000 Hz üzerinde olmalıdır ve sönüm oranı

yaklaşık 0,7 olan sönümlü ivmeölçerler kullanılması tavsiye edilir.”

“4.7. Çarpma tertibatının ilk doğal frekansı 5000 Hz üzerinde olmalıdır ve sönüm oranı

yaklaşık 0,7 olan sönümlü ivmeölçerler kullanılması tavsiye edilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/9/2010 27692
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : 27/12/2012

Karar No : 2012/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleş-
mesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini
tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2012 tarihinde başladığı çalışma-
larını 27/12/2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,
2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;

1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-
31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş ) Türk Lirası olarak tespitine, işçi tem-
silcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri-
nin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak,
1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak tes-
pitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari
Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birli-
ğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari

ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması

için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2013 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendir-
miştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük
asgari ücreti; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak,
1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş) Türk Lirası olarak belirle-
miştir. 

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;
1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak,
1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak be-
lirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gü-
nünden itibaren yürürlüğe girecektir.
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İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN ASGARİ ÜCRET

KARŞI OY GEREKÇESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcileri, 16 yaşını dol-

durmuş işçilerin bir aylık asgari ücretini 01 Ocak-30 Haziran 2013 tarihleri arasında brüt 978,60

ve net 773,97 lira (asgari geçim indirimi dahil), 01 Temmuz-31 Aralık 2013 tarihleri arasında

ise brüt 1.021,50 lira ve net 804,69 lira (asgari geçim indirimi dahil) olarak oy çokluğuyla be-

lirlemiştir. 

Komisyonda işçi kesimi adına görev yapan TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu) temsilcileri karara muhalif kalmış ve çoğunluk görüşüne aşağıdaki gerekçeyle

katılmamıştır:

“Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca ya-

şamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak, bilimsel, objektif yöntemler ve gü-

venilir verilerle tespit edilen taban ücretidir. Pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlen-

mesinde, diğer ücret çeşitlerinin aksine işçinin emeği değil insan olma kimliği ön plandadır.

Ücretin temel insan haklarının güvencesi altında bir sosyal hak niteliğini taşıması, asgari ücretin

kaynağını ve temelini oluşturmaktadır. İşçiye, ailesiyle birlikte insanca yaşaması için yeterli

bir ücretin garanti edilmesidir. 

Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile

ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur’ denilmektedir. 

Asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında göz önünde tutulması gereken öncelikli hu-

sus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlara insan onurunun ge-

rektirdiği yaşama düzeyini sağlamaya yetecek asgari ücretin belirlenmesi, bu işle görevlendi-

rilen Komisyonun gözetmesi gereken temel ilke ve anayasal zorunluluktur. Ancak asgari ücret

belirlenirken “çalışanların” değil ‘işverenlerin’ durumu dikkate alınmış ve talepleri belirleyici

olmuştur.   

Asgari Ücret Tespit Komisyonu,  geçim koşullarını hesaplaması için Türkiye İstatistik

Kurumu’na (TÜİK) görev vermiştir. Devletin resmi kurumunun Kasım 2012 tarihi itibariyle

tek işçi için hesapladığı tutar net 1.025,40 liradır. Yapılan bu hesaplamada ‘çalışanın ailesi’

dikkate alınmamıştır. 

İşçi kesimi, öncelikle TÜİK tarafından belirlenen net tutarın temel alınmasını, sonradan

öngörülen 2013 yılı enflasyon hedefi ile refah payı ilavesi gerektiğini, sonuç itibariyle, bu yön-

temle belirlenecek asgari ücretin önemli adım ve başlangıç olacağını Komisyonda ifade ve

talep etmiştir. Ancak devletin resmi kurumu TÜİK tarafından belirlenen tutar bile Komisyonda

görev yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından pazarlık konusu yapılmış ve asgari

ücret daha düşük belirlenerek, oy çokluğuyla kabul ve ilan edilmiştir. 
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Komisyonun işveren-devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlediği günlük 25,80 lira

asgari ücret tutarıyla, çalışanların aileleri ile birlikte gıda, konut (kira, elektrik, su, yakıt), giyim,

sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden, minimum düzeyde

bile olsa, karşılaması mümkün değildir. Günlük asgari ücrete yapılan yaklaşık 1 liralık artış

sonucu çalışanlar, aileleri ile birlikte -bir kez daha- yoksulluğa, insana yakışmayan olumsuz

yaşama koşullarına terk edilmiştir. Asgari ücretli çalışanlar, işveren-devlet temsilcileri tarafın-

dan sorumlusu olmadıkları ve fakat mağduru oldukları ekonomik ve sosyal politikaların bede-

lini yüklenmek durumunda bırakılmışlardır. 

Türkiye’nin, rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir an-

layışı egemen kılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlaması yönündeki anlayış Komisyon

çalışmalarına -yine- egemen olmuştur.  

İşveren-devlet temsilcilerinin oy çokluğuyla belirlenen asgari ücret, G20 ülkeleri ara-

sında yer alan ve Dünyanın 16’ncı ekonomisi olmakla iftihar edilen ülkeye yakışmamaktadır.

Komisyon çalışmalarında dile getirilen ülkenin ekonomik durumuyla ilgili olumlu gelişmeler

işçilerin günlük yaşantısına ve gelirine yansımamıştır. Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve ada-

letsizliği daha da büyütmektedir.

Asgari ücret ile en düşük kamu çalışanı maaşı arasında yapılacak kıyaslama, bu alanda

yıllardır sürdürülen haksız ve yanlış uygulamaları, çalışanlar arasında yapılan ayrımcılığı ortaya

koymaktadır. Komisyona Maliye Bakanlığı’ndan gelen bilgi, verilmesi muhtemel enflasyon

zammı hariç, 2013 yılı Ocak ayında en düşük brüt memur maaşının 1.836,72 TL olduğunu gös-

termiştir. Komisyonun işveren-devlet kesimi temsilcilerince belirlenen asgari ücret, bu fiili du-

rumu da dikkate almamış, çalışanlar arasında ayırım yapılmıştır. Komisyon, toplumda adalet

duygusunun zedelenmesine zemin oluşturmuştur.

Komisyon tarafından alınan karar sonucu 2013 yılının ilk altı aylık döneminde asgari

ücretli olarak çalışan bekar her işçi asgari geçim indirimi sonrası her ay devlete 51,38 lira gelir

vergisi ödeyecektir. Asgari ücretli çalışanın üzerindeki vergi yükünün azaltılması doğrultusunda

düzenleme yapması gereken siyasal iktidar “istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek” gerekçe-

siyle, sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim-

lerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanması

yönünde teşvik uygulanmasını 5763 sayılı Yasayla düzenlemiştir. Böylece işverenin yüzde 19,5

olan SGK işveren primi oranı yüzde 14,5’e indirilmiştir. Bu düzenlemeyle işveren her asgari

ücretli için 48,91 lira daha az prim ödeyecektir. 

Diğer bir ifadeyle; asgari ücretli işçinin nafakasından kesilerek ödenen 51,38 lira vergi,

devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverene 48,91 lira olarak geri dönmektedir. Devlet

sosyal koruma görevini iktisaden zayıf olan işçiden yana kullanmamıştır. 
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Belirlenen bu asgari ücret, ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların

önemli bir göstergesidir. Siyasal iktidarın ve işverenlerin çalışanlara yaklaşımının yansımasıdır. 

Asgari ücretin tanımında, ‘...zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari dü-

zeyde karşılamaya yetecek’ ifadesi yer almaktadır. 

Devletin resmi kurumu tarafından bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle

belirlenen ve de pazarlık ücreti olmayan bu tutar, Komisyonda temsil edilen işveren-devlet ke-

simi temsilcileri tarafından pazarlık konusu olmuş ve asgari ücret, daha başlangıçta, olması

gerekenden 251,43 lira daha düşük belirlenmiştir.  Böylece asgari ücret, belirlendiği andan iti-

baren yetersiz, çelişkili ve tutarsız olmuştur. Aile unsuru dikkate alınmadan, insana yaraşır ge-

çim koşullarını sağlamaktan uzak olarak belirlenen asgari ücret yürürlükte olduğu her ay eksik

ödenmektedir.  

Türkiye, demokrasinin, işçi hak ve özgürlüklerinin, sosyal koruma uygulamalarının ol-

madığı, tartışma konusu edildiği ülkelerde uygulanan ücret politikalarını, asgari ücret düzeyini

emsal alan yaklaşımları benimseyen bir ülke durumuna getirilmiştir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında yer alan işçi kesimi temsilcileri olarak,

yapılacak çalışmalarda şu unsurların temel alınması savunulmuştur:    

• Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımının dikkate alınması;

• İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşama-

sını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarın esas olması;

• İşçinin ve ailesinin harcama kalıbının esas alınması ve hesaplamalarda Türkiye İsta-

tistik Kurumu verilerinin kullanılması;

• Bilimsel verilerle hesaplanan net tutarın işçinin eline geçmesinin sağlanması; 

• Sanayi/tarım veya bölge, yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan asgari ücretin ulusal dü-

zeyde tek tutar olması; 

• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirme-

lerin tümünden bağımsız olarak ele alınması, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal ve “insan

onuruna yaraşır” bir ücret olarak kabul edilmesi;

• İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak korunabilmesi için gerekli bir iyileş-

tirmenin ayrıca TÜİK tarafından bilimsel olarak belirlenecek tutara ilave edilmesi; 

• Belirleme yapılırken en düşük devlet memuru maaşının dikkate alınması;

• Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan pay içermesi;

TÜRK-İŞ’in asgari ücret belirleme çalışmalarında savunduğu bu görüşleri Komisyon

çalışmalarında yeterince dikkate alınmamıştır. Bu ilkeler temel alınmadan belirlenen asgari üc-

ret düzeyinin yeterli ve “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” sağlamadığı açıktır.  

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çoğunlu-

ğuyla belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısından yukarıda sı-

raladığımız gerekçelerle katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.”

Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                29 Aralık 2012 – Sayı : 28512

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 112



Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7)’e aşağıda yer alan ‘‘EK II’’ eklen-

miştir.

“EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi it-

halatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotoko-

pisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine

iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece

fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru

formunda belirtilir.)

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Pro-

forma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir.

Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında

miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzen-

lenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir)

MADDE 2 – Bu Tebliğ 15/12/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci

fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt

faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uy-

gulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari

giderim tutarı 95,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/11/2012 28468
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Rekabet Kurumundan:
REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE

DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/3)

MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Ku-
rulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bir birleşme veya devralma
işleminde;

a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yüz milyon TL’yi ve işlem taraflarından
en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz milyon TL’yi veya

b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise
işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun otuz milyon TL’yi ve diğer işlem tarafla-
rından en az birinin dünya cirosunun beş yüz milyon TL’yi

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin
alınması zorunludur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan eşikler, iki yılda bir Kurul tarafından yeni-
den belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/12/2012
Karar No : 2012/199
Konu : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 13/12/2012 tarih  ve 8344 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken Kurulumu-

zun 30.04.2009 tarih ve 2009/20 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mevkiinde toplam 12.292 m² yüzölçümlü, 862 ada, 129,
130, 131, 490, 497, 502, 504 no’lu parsellere yönelik “Turizm Tesis Alanı (E:0.60; Hmax: 3 Kat),
Kumsal, Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için Akçay Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2010 27722

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/9/2011 28070
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/12/2012

Karar No : 2012/200

Konu : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 13/12/2012 tarih ve 8377 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve

programına alınan Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki  Muğ-

la İli, Datça İlçesi, İskele Mahallesinde toplam 1635,55 m² yüzölçümlü, 595 ada, 2, 16, 17, 18,

19, 20 no’lu parsellere yönelik “Ticaret Alanı (B-3)” ve “Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özel-

leştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Datça Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ GÖREVİ İLE YETKİLENDİRİLECEK
BİLİMSEL KOMİSYONUN; TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA

ŞEKLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA KURUL KARARI

Karar No : 7146
Karar Tarihi : 26/12/2012
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu: 30/05/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 04/05/2012 tarihli ve 6896 sayılı Girdi Bildirim ve
Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararının
geçici 2 nci maddesine istinaden tütün mamulleri üretiminde kullanılan girdilerin değerlendi-
rilmesi görevi ile yetkilendirilecek bilimsel komisyonun; teşkili ile çalışma şekline ilişkin usul
ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesini ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını
karar altına almıştır.

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kurul Kararının amacı Tütün mamullerinde kullanılan girdilerin

değerlendirilmesi ile yetkilendirilen Bilimsel Komisyonun teşkili ile çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Kurul Kararı 30/05/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 04/05/2012 tarihli ve 6896 sayılı Girdi Bildirim ve Toksikolojik
Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararına dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kurul Kararında geçen;
a) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,
b) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Komisyon: Tütün mamulleri üretiminde kullanılan girdilerin değerlendirilmesi görevi

ile yetkilendirilecek bilimsel komisyonu,
ifade eder.
Komisyonun teşkili, yetkilendirilmesi ve üyelerin nitelikleri
MADDE 4 – (1) Komisyon üyelerinin, Kimya, Gıda, Ziraat, Tıp ve Eczacılık alanla-

rında lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
(2) Komisyon, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan alanlarda lisans eğitimi almış

yedi üyeden oluşur.
(3) Komisyon üyeleri, Kurumca doğrudan davet edilen adaylar arasından Kurul tara-

fından belirlenir.
Komisyonun görevi, görev süresi, komisyon üyeliğinin sona ermesi
MADDE 5 – (1) Komisyon Kurumca iletilen icmal girdi tablolarını, toksikoloji bilgi-

lerini ve gerektiğinde mamulat çeşidi bazındaki diğer bilgi ve belgeleri; bilimsel gelişmeleri
göz önünde bulundurarak değerlendirir. Yaptığı değerlendirme sonucu hazırladığı raporu top-
lantı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kuruma iletir.

(2) Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye Komisyonda
yeniden görev alabilir.
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(3) Görev süresi dolmadan üyeliği sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(4) Bir yıl içinde toplam olağan iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan veya olağan
ve olağanüstü yapılan arka arkaya toplam dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmüş
kabul edilir.

Komisyonun toplanması ile çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Komisyon ilk toplantısını, oluşturulmasını müteakip en geç bir ay

içinde yapar. Bu toplantıda, üyelerin oylaması sonucu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Ko-
misyon Başkanı ve Başkan olmadığında toplantıya Başkanlık yapmak üzere Başkan vekili se-
çilir. Komisyon en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır.

(2) Mazereti olan Komisyon üyeleri, mazeretlerini toplantı öncesinde Komisyon Baş-
kanına bildirmek zorundadır.

(3) Komisyon toplantılarını Kurum Merkezinde yapar. Komisyon, Kurumca gerekli gö-
rülen özel durumlar haricinde, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.
Komisyon, Kurum Başkanı’nın izni ile Kurum merkezi veya dışında inceleme ve araştırma ça-
lışmaları yapabilir.

(4) Komisyon ihtiyaç duyulması halinde teknik konularda konu ile ilgili uzman kişilerin
görüşlerine başvurabilir.

(5) Yapılan başvurularda, daha önce Komisyon incelemesinden geçmemiş girdi/girdiler
kullanılmak istendiğinin tespit edilmesi halinde Kurum, söz konusu girdi/girdilere ilişkin Ko-
misyondan ayrıca bir değerlendirme raporu hazırlamasını talep edebilir. Bu durumda Komisyon
ilgili evrakın Komisyona teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde toplanır; Komisyonca
yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan raporu toplantı tutanağı ile birlikte toplantı tarihinden
itibaren on gün içinde Kuruma iletir.

(6) Rapora iştirak etmeyen Komisyon Başkanı veya üyeler görüşlerini gerekçeleri ile
birlikte rapora derç ederler.

(7) Komisyon toplantıları tutanak altına alınır, gizlilik esasına göre muhafaza edilir.
(8) Komisyonun sekretaryası ve raportörlüğü Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkan-

lığı vasıtasıyla yürütülür.
Yasaklar ve gizlilik
MADDE 7 – (1) Komisyon Başkanı ve üyeleri, Komisyon Başkanlığı veya üyelikleri

görevi gereği edindikleri bilgileri, belgeleri, Kurum ve firmaların ticari, bilimsel ve teknik sır-
larını, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamayacaklar, kendilerinin veya üçüncü şahıs-
ların lehine veya aleyhine kullanamayacaklar ve kullandıramayacaklardır. Bu kapsamda, her
bir Komisyon üyesi görevine başlamadan evvel Kurumca hazırlanan Gizlilik Taahhütnamesi’ni
imza eder.

(2) Komisyon Başkanı ve üyeleri, tütün ve tütün mamulleri endüstrisinde yer alan fir-
malarla bedelli veya bedelsiz akdi ilişki içinde bulunmadıklarına dair imzaladıkları taahhütna-
meyi göreve başlamadan önce Kuruma verirler.

(3) Komisyon Başkanı ve üyeleri, görevlerinin sona ermesinden sonra iki yıl süre ile
tütün ve tütün mamulleri endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarda bedelli veya bedelsiz olarak
görev alamazlar, danışmanlık hizmeti veremezler.

(4) Komisyon kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda gördüğü hususları kamuoyuna
duyurmak üzere Kurum Başkanına iletir. Bu hususlarda açıklama yapmaya Kurum Başkanı
yetkilidir.

Komisyonun üyelerine ücret ve yolluk ödenmesi
MADDE 8 – (1) Bu Kurul Kararı kapsamında yürütülecek görevler için yapılacak top-

lantılara katılan Komisyon Başkanı ve üyelerine harcırah giderleri Kurum tarafından 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00.-TL ile en çok 631.300,00.-TL arasında değişen; 
09/01/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.-TL en çok 
63.130,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 107 grup eşya (Aksam parça, Elektrik 
soketi, Mensucat, Seramik, Filtre, Kalıp, Dolomit, Traverten, Ahşap palet, İş makinesi aksamı, 
Rulman, Oto aksamı, Mil yatağı, Menteşe, Cam, Enerji güç bankası, Akü, Cep Telefonu 
Bataryası, Kol Saati, USB kablosu, Sigara sarma makinesi, Direksiyon kutusu, Fren ABS kiti, 
Cep Telefonu, Ampul, Polyester kumaş, Konteyner, Haşıl Makinesi, Kimyevi madde, Kına, 
Römork ve Kuaför malzemesi vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale 
Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 
10/01/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 
(0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 10353/1-1 
—— • —— 

MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. (5 Ton) Margarin teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 
2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  
3. Teklifler en geç 07.01.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
  Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 - 74 10420/1-1 
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10.000.000 (ONMİLYON) ADET POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI 
SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
1. İdarenin 
a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  

No. 111    45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elimakikmal(@),eli.gov.tr 
2. İhale konusu malın: 
a) - 

 İhalenin - Niteliği - Türü İ.K. No Dosya No 
İhale Tarih - 

Saati Teslimat 

1 
10.000.000 (Onmilyon) Adet 

Polipropilen Kömür Torbası Alımı. 
197493 2012-2556 

08.01.2013-
14.00 

90 Gün 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3. İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 
4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 
78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 
İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif tutarının % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 10448/1-1 
—— • —— 

TCDD GAR VE İSTASYONLARINDA YOLCU BİLETİ SATIŞI, DANIŞMA VE 
REZERVASYON HİZMETLERİNİN 70 İŞYERİNDE 272 ELEMAN İLE 10 AY 

SÜREYLE YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/197933 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

   GAR/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05 
c) WEB Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD Gar ve İstasyonlarında Yolcu bileti satışı, 

Danışma ve Rezervasyon hizmetlerinin 70 işyerinde 272 eleman ile 10 ay süreyle yaptırılması 
hizmet alımı. (01/03/2013-31/12/2013) 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığına 17/01/2013 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup Ankara'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV 

Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10456/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE 

YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 125.890,44 TL ile en çok 130.696,02 TL arasında değişen; 

09/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12.589,04 TL., 

en çok 13.069,60-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli 

ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toz mahlep ve tane mahlep cinsi 2 grup 

eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii 

Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 10/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 10400/1-1 
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GA2.7 PAKET-1 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 
MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TURKİYE 
İhale Paketi Numarası : GA2.7 PAKET-1 
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : İstanbul Afet Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Komuta 

Kontrol Merkezi Ses ve Görüntü Sistemi Alımı 
Projenin Kapsamı : Ses ve Görüntü Sistemi Alımı 
Projenin Süresi : 120 Gün 
Sözleşme İmza Tarihi : 13 Aralık 2012 

 
Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf Açılışı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç 

Nihai Teklif Fiyatı 
KDV Hariç 

Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü 
Sistemleri Ltd. Şti. 

1,884,000.00 EURO 1,884,000.00 EURO 

 
Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan 
Teklif Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç 

Değerlendirmeye Alınan 
Teklif Fiyatı KDV Hariç 

1. Atempo Proje Taahhüt Ses ve 
Görüntü Sistemleri Ltd. Şti. 

1,884,000.00 EURO 1,884,000.00 EURO 

2. Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri 
San ve Tic. A.Ş. 

2,275,000.00 EURO 2,275,000.00 EURO 

3. Probil Bilgi İşlem Destek ve 
Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. 

2,429,915.39 EURO 2,429,915.39 EURO 

 
Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı Reddedilme Nedenleri 
- - - 

 10452/1/1-1 
————— 

Contracts Awarded by ICB Number: GA2.7 LOT-1 
Project Name : İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) 
Country : TURKEY 
Project Number : GA2.7 LOT-1 
Bid/Contract Reference No : Procurement Of Supply and Installation of Audio and 

Video Equipment for HASDAL Command and Control 
Centre 

Scope of Contract : Supply and Installation of Audio and Video Equipment for 
HASDAL Command and Control Centre 

Duration of Contract : 120 Days 
Evaluation Currency : December 13, 2012 
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Awarded Bidder 
Name : Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Ltd. Şti. 
Bid price at bid opening : 1,884,000.00 EURO  
Evaluated Bid Price : 1,884,000.00 EURO 
Contract Price : 1,884,000.00 EURO 
 
Evaluated Bidder(s) 
Name : Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Ltd. Şti. 
Bid price at bid opening : 1,884,000.00 EURO  
Evaluated Bid Price : 1,884,000.00 EURO 
 
Evaluated Bidder(s) 
Name : Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş. 
Bid price at bid opening : 2,275,000.00 EURO  
Evaluated Bid Price : 2,275,000.00 EURO 
 
Evaluated Bidder(s) 
Name : Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San. ve Tic. 

A.Ş. 
Bid price at bid opening : 2,429,915.39 EURO 
Evaluated Bid Price : 2,429,915.39 EURO 
 
Rejected Bidder    
Name : - 
Bid price at bid opening : - 
Reason(s) for rejection : - 10452/2/1-1 

————— 
GA2.7 PAKET-2 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 
Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TURKİYE 
İhale Paketi Numarası : GA2.7 PAKET-2 
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : İstanbul Afet Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Komuta 

Kontrol Merkezi Ses ve Görüntü Sistemleri Alımı 
Projenin Kapsamı : Video Konferans Sistemi Alımı 
Projenin Süresi : 120 Gün 
Sözleşme İmza Tarihi : 25 Kasım 2012 
 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf Açılışı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç 

Nihai Teklif Fiyatı KDV 
Hariç 

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. A.Ş. 327,000.00 USD 327,000.00 USD 

 
Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 
Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç 

Değerlendirmeye Alınan 
Teklif Fiyatı KDV Hariç 

1. Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri 
San ve Tic. A.Ş. 327,000.00 USD 327,000.00 USD 

2. Deltoid Elektronik Sist. Tekn. ve İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti. 359,000.00 USD 359,000.00 USD 

3. Probil Bilgi İşlem Destek ve 
Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. 542,421.00 USD 542,421.00 USD 
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Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç Reddedilme Nedenleri 

Probil Bilgi İşlem Destek ve 
Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. 

542,421.00 USD 
Teklif formu 

imzalanmamıştır. 
 10452/3/1-1 

————— 
Contracts Awarded by ICB Number: GA2.7 LOT-2 

Project Name : İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 
Preparedness Project (ISMEP) 

Country : TURKEY 
Project Number : GA2.7 LOT-2 
Bid/Contract Reference No : Procurement Of Supply and Installation of Audio and 

Video Equipment for HASDAL Command and Control 
Centre 

Scope of Contract : Video Conference System for HASDAL Command and 
Control Centre 

Duration of Contract : 120 Days 
Evaluation Currency : November 25, 2012 
 
Awarded Bidder 
Name : Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş. 
Bid price at bid opening : 327,000.00 USD 
Evaluated Bid Price : 327,000.00 USD 
Contract Price : 327,000.00 USD 
 
Evaluated Bidder(s) 
Name : Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş. 
Bid price at bid opening : 327,000.00 USD 
Evaluated Bid Price : 327,000.00 USD 
 
Evaluated Bidder(s) 
Name : Deltoid Elektronik Sist. Tekn. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
Bid price at bid opening : 359,000.00 USD  
Evaluated Bid Price : 359,000.00 USD 
 
Evaluated Bidder(s) 
Name : Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. 
Bid price at bid opening : 542,421.00 USD 
Evaluated Bid Price : 542,421.00 USD 
 
Rejected Bidder    
Name : Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. 
Bid price at bid opening : 542,421.00 USD 
Reason(s) for rejection : The bid submission form is not signed.  
  10452/4/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
                                                              HATAY 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. 
DUYURULUR. 
Rektörlük: 0-326- 221 33 17-18 
 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ 
ANABİLİM DALI UNVANI DRC. AD. NİTELİKLERİ 

DENİZ BİL.VE TEK.FAK.     
SU ÜRÜNLERİ TEMEL 
BİLİMLERİ BÖL. 

    

İÇ SULAR BİYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Lagünlerde su ürünlerinin 
ağır metal birikim düzeyleri 
konusunda çalışmış olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ      
İLKÖĞRETİM BÖL.      
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Fen bilgisi eğitimi alanında 

doçentlik ünvanı almış 
olmak 

FEN EDEBİYAT FAK.      
FİZİK BÖL.      
KATIHAL FİZİĞİ DOÇENT 1 1 Schottky diyotlarda doğal 

oksit etkisi konusunda 
çalışmış olmak 

TAYFUR ATA SÖKMEN 
TIP FAK. 

     

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 
BÖL. 

     

ANESTEZİYOLOJİ VE 
REANİMASYON 

DOÇENT 1 1 Çocuklarda postoperatif 
epidural analjezi ile ilgili 
çalışma yapmış olmak 

BEYİN VE SİNİR 
CERRAHİSİ 

DOÇENT 1 1 Kafa kaidesi ve nörovasküler 
cerrahi konusunda yurtdışı 
deneyimi olmak 

TEMEL TIP BİLİMLERİ 
BÖL. 

    

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Tıp Fakültesi mezunu ve 
yoğun bakım hastane 
enfeksiyon etkenleri ve 
antimikrobiyal direnç 
konusunda çalışmış olmak 

VETERİNER FAK.     
KLİNİK ÖNCESİ 
BİLİMLER BÖL. 

    

PATOLOJİ DOÇENT 1 1 Tayların rhodococcus equi 
enfeksiyonu üzerine çalışmış 
olmak 

FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON YO. 

DOÇENT 1 1 Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
mezunu olup, aynı alanda 
doçentlik unvanı almış 
olmak 

 10510/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve 
Atanma Yönetmeliği ile Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve 
Başvuru Koşulları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri 
dahilinde,  Öğretim Üyesi alınacaktır. 

DOÇENT (daimi statüde çalıştırılacaktır.)  kadrolarına başvuracak adayların; 
1. www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe Başvuru Formunu” 

ve "Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını 
belirtecekler)  

2. Özgeçmiş,  
3. İki adet fotoğraf 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5. Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) 
6. KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile 
TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır) 

7. Doçentlik belgesi,  
8. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik vb. Asılları ile 

birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir), 
9. Yayın listesi, 
10. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalışmaları, 

araştırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araştırma etkinlikleri, üyelik ve 
hakemlik, ödüller) dosya, (4) dört adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENT(daimi statüde çalıştırılacaktır.)  kadrosuna başvuracak adayların;  
1. www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe Başvuru Formunu” 

ve "Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (Başvurdukları bölüm, anabilim dalını ve 
hangi dilden sınava gireceklerini belirtecekler) 

2. Özgeçmiş,  
3. İki adet fotoğraf, 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5. Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) 
6. ÜDS veya KPDS den en az 70 puan almış olmak,  (Bu puanın alınmış olunması  

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” 7. maddesindeki yabancı dil 
sınavının yapılmasını ortadan kaldırmaz). Daha önceki akademik yaşamlarında kendi adlarına 
ders vermemiş olanlar için Fakülte tarafından düzenlenecek deneme dersinde başarılı bulunmak 
gerekmektedir. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile 
TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır) 

7. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora asılları ile birlikte 
gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir), 

8. Yayın listesi, 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalışmaları, 

araştırma projeleri, atıflar) dosya, (4) dört adet hazırlayıp ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen 
veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir.  

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Yardımcı Doçent kadrosuna; 
Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. 
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3. Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. 
bendi gereğince Üniversitemizde yapılacak yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Sınavın 
yapılacağı yer ve tarih, daha sonra Üniversitemiz web sitesinde duyurulacaktır. Bilim alanı bir 
yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde (Üniversitelerarası Kurulca Doçentlik 
sınavı başvurularında kabul edilen dillerden birinden) vermek zorundadırlar.  

4. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Adayların, hazırladıkları her dosyaya, içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan 1 adet 
CD koymaları gerekmektedir. 

6. İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin  bulunduğu  yerde  
ikamet  etmek  zorundadır. 

7. Atamalar, kadro aktarıldıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra yapılacaktır. 
8. Başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, (15. Gün) 

on beşinci günün mesai bitiminde sona erer. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan 
başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme 
Üniversitemiz www.btu.edu.tr. adresinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  
DETAYLI BİLGİ ALMA VE BAŞVURU ADRESİ: 

BİRİM TELEFON ADRES 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 0224  314 16 05 

314 16 75 
314 16 17 

Faks     314 17 17 

152 Evler Mah. Eğitim Cad. 
1. Damla Sok. No: 2/10  
16330 Yıldırım/Bursa 

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK 
VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞI (Fakülte Sekreterliği) 

0224   314 16 29 
314 16 51 

Faks     314 16 30 

Gazi Akdemir Mahallesi 
Mudanya Caddesi No: 4/10 

Osmangazi/BURSA 
     

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU 

ÜNVAN DERECE BÖLÜM A.BİLİM D. ARANAN NİTELİKLER 
DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Doçent 1 

METALURJİ 
VE 

MALZEME 
MÜH. BÖL. 

METALURJİ  
MÜH. A.D. 

- Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, 
Doktorasını Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği alanında yapmış olmak, 
- Lazer Sinterleme ile Toz Metalurjik 
Metalik Komponent üretimi ile Fren balata 
malzeme üretimi konularında çalışmış olmak, 
- İngilizce ders verme yeterliliğinin 
bulunması 

Yardımcı 
Doçent 

4 
MAKİNE 

MÜH.BÖL. 
OTOMOTİV 
MÜH.A.D. 

- Üniversitelerin Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun olmak, 
-Taşıt Dinamiği" alanında doktora yapmış 
olmak, 
- Bulanık Mantık temelli İnsan Sürücü 
Modelleri üzerine çalışmış olmak, 
- İngilizce ders verme yeterliliğinin 
bulunması 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İskenderun Merkez Cami-i Vakfı 
VAKFEDENLER: Fuat TOSYALI, Recep ATAKAŞ, Paşa KARACA, Osman 

GÖZÜKARA, Mustafa BAŞTUĞ, Nuri ÜYSEN, Emin DÖNMEZ, Sadullah ÖZKAN, Tayyar 
OKURLAR, Cem Yusuf GÜLER, Bülent KAVSAK, Recep EKİNCİ, İlyas KELEŞ, Mehmet 
BİNBAY, Mustafa Sefa GÜLER, Hamdi KAVİLLİOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGAHI: HATAY 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İskenderun 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.11.2012 tarih ve E:2012/165, K:2012/286 
sayılı kararı ile aynı mahkemenin 13.12.2012 tarih ve E:2012/165. K:2012/286 sayılı tavzih 
kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: İskenderun 
1.Noterliğince düzenlenen 03.09.2012 tarih ve 21666 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı 
noterlikçe düzenlenen 17.10 2012 tarih ve 25819 sayılı tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Halkımızın dini ve Hayri hizmetlerine yardımcı olmak vakfın ana 
gayesidir. 

1 - İskenderun ilçesinde yapılacak merkez camii ve diğer camilerin yapılmasına yardım 
etmek. 

2 - Merkez Camii ve diğer camilerin müştemilatında yapılacak otopark, kütüphane, sosyal 
tesisler, şadırvan ve vb. yerleri yapmak. 

3 - Kur’an kursu binaları, taziye evleri ve bunların çevre düzenlemelerini yapmak. 
4 - Cami ve kur’an kurslarına ait lojman ve misafirhane gibi yerleri yapmak. 
5 - Dini ve ilmi toplantılar ve araştırmalar yapmak, teşvik etmek ve bu istikamette 

neşriyat yapmak. 
6 - Halkımızın özelliklede öğrencilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya 

yardımcı olmak. 
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL.(Ellibin Türk Lirası) dır.  
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10421/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen 
Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza 
DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.10.2012 tarih ve E. 2012/696-K.2012/1687 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete 
ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi 
Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 13.12.2012 tarih ve 8977 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10439/1/1-1 
————— 

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki 
531528 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortaklarından Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal 
GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. 
İdare Mahkemesi’nin 12.11.2012 tarihli ve E. 2012/1532 sayılı kararı ile “yürütmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 
Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) hakkında tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Genel Müdürlük Makamından alınan 12.12.2012 tarih 
ve 8942 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10439/2/1-1 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 
DUYURULUR 

İLAN TARİHİ : 27 Aralık 2012 
SON BAŞVURU TARİHİ : 10 Ocak 2013 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 
(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 
ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2 - Özgeçmiş 
3 - Yayın listesi 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 
5 - Nüfus cüzdanı örneği 
6 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 
7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması) 
8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise( varsa)  

atama yazısı) 
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 
NOTLAR 
1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 
2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden 
ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Müdürlüğü 
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11    06790 Etimesgut/ANKARA 
Tel: (312) 342 84 58   Faks: (312) 342 84 60 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Yrd. 
Doç. 1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünden mezun, Uzamsal Veri 
Tabanı Sistemleri, Yüksek Boyutlu 
Veri Analizi, Sosyal Ağlarda Veri 
Madenciliği konularında uzman 
olmak,  

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Yrd. 
Doç. 1 

Haberleşme Sistemlerinin Tasarımı, 
Haberleşme Elektroniği, Kablosuz 
Haberleşme Ağları, Mikroişlemciler ve 
Mikrokontrolörler, Elektronik Devreler 
konularının birinde veya birkaçında 
uzman olmak,  
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Karar No: 4209 Karar Tarihi: 27/12/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2012 tarihli toplantısında, 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi gereğince, 
01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak yasal ayrışma neticesinde oluşan görevli perakende 
satış şirketlerinin PMUM'a kayıtları esnasında; 

a) Serbest olmayan tüketicilerin, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin, daha önce 
tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli perakende satış şirketinden düzenlenen perakende satış 
tarifesinden enerji alan serbest tüketicilerin, 

b) İkili anlaşmalarla görevli perakende satış şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin, 
uzlaştırma hesaplamalarının ayrı ayrı yapılabilmesini teminen iki farklı kategori olarak kayıt 
edilmesine, 

karar verilmiştir. 10472/1-1 

————— 
Karar No: 4213 Karar Tarihi: 27/12/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2012 tarihli toplantısında, 

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif 
elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında; 

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Perakende Satış Şirketlerine 
01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,73 
Krş/kWh uygulanmasına, 

2) Görevli Perakende Satış Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı 
tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı 
tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine, 

3) Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde 
meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma 
tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve 
değerlendirme sonucu alman Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına, 

karar verilmiştir. 10476/1-1 

————— 
Karar No: 4214 Karar Tarihi: 27/12/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2012 tarihli toplantısında, 

30/09/2012 tarih ve 4051 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmış olan tarife tablolarının 
elektrik dağıtım lisansı sahibi şirketler tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli 
perakende satış şirketleri tarafından serbest olmayan tüketicilere ve serbest tüketici olmasına 
rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/01/2013 tarihinden itibaren de uygulanmasının 
devamına, 

karar verilmiştir. 10477/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/4007 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2012/4110 Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Karar
2012/4115 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz

Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların
Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir
Defaya Mahsus ve 2013 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti
Hakkında Karar

GÖREVLENDİRME KARARI
— Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Hacı Ahmet SEVER’in Basın İlân Kurumu Genel Kurul

Üyeliğinde Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2012/85)

YÖNETMELİKLER
— Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik
— Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir

Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç

Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik
(715/2007/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
— İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
— İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
— Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
— Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şartlar
— Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere

İlişkin 2013 Yılı Tarifesi
— Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların

Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/21)

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının

Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
— Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ

No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/3)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2012 Tarihli ve 2012/199 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2012 Tarihli ve 2012/200 Sayılı Kararı
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARI
— Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek

Bilimsel Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2012 Tarihli ve 7146 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


